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DAVID E O SOCORRO DE DEUS

Consegue reconhecer a mão de 
Deus sobre a sua vida? De que 
maneira?

Já se sentiu, em alguma cir-
cunstância difícil, perigosa ou 
aparentemente sem solução, o 
livramento do Senhor?

Tem confiado em Deus nos mo-
mentos difíceis da sua vida?

Como é que podemos consagrar 
mais a nossa vida ao Senhor?

Como é que se aprende a confiar 
em Deus?

Pastor Rui Sabino

Passagem base: 1 Sam. 18:7 e 14; 23:19-29

Depois de ter vencido Golias, David ficou a viver na corte 
de Saul. Passou a fazer parte do exército de Israel onde 
demonstrou muita capacidade e valentia. O sucesso de 
David levou o rei Saul a colocá-lo como um dos seus ofi-
ciais, para agrado de todo o exército e do povo de Israel.
O sucesso crescente de David provinha da bênção de 
Deus sobre tudo o que fazia: era sempre bem-sucedido, 
porque o Senhor estava com ele (cap.18:14).
Desde a vitória sobre Golias cantava-se em Israel um 
cântico que dizia: Saul matou mil; mas David matou dez 
mil (1 Sam 18:7).
À medida que Senhor engrandecia o nome de David, 
Saul, que havia sido rejeitado como rei por Deus, come-
çava a ter ciúmes incontroláveis de David e procurava 
matá-lo. A inveja de Saul e o seu desejo cada vez maior 
de matar David obrigaram David a tornar-se um fugitivo 
do rei e do seu exército.
David não tinha feito nada de mal para causar a inveja e o ódio de Saul. Tudo o que tinha feito, 
na dependência do Senhor, havia trazido vitória para Israel, para o rei e engrandecia o nome do 
Senhor. Eram uma tremenda injustiça as tentativas de Saul de matá-lo. Apesar de anos como 
fugitivo, David pôde ver a mão do Senhor sobre a sua vida. Uma das situações de livramento 
miraculoso aconteceu no deserto de Zife (I Samuel 23:19-29). Saul, depois de receber infor-
mações dos zifeus sobre a localização exata de David e dos seus homens, conseguiu cercá-los. 
Aparentemente, Saul iria conseguir destruir David e os seus homens. Mas Deus era o socorro 
de David e era com ele, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Quando Saul se preparava 
para fazer o ataque final às tropas de David, recebeu a informação de que os filisteus estavam 
a invadir Israel e foi obrigado a desistir de apanhar David, para socorrer o seu povo. Por isso, 
aquele lugar ficou conhecido como “Pedra de Escape”.



Temas de Oração

GRATIDÃO

INTERCESSÃO

“Na Tua presença estão todos os meus caminhos”. (Salmo 119:168) 

Pelas respostas às nossas orações, porque o Senhor tem mantido a nossa Igreja firme e 
segura.

Pelo regresso em segurança da nossa Igreja às suas instalações. 

Pelas igrejas, pastores, missionários, pelo Seminário. 

Pelas decisões dos governantes acerca da saúde. 

Pelas escolas, alunos e professores. 

Pelos que trabalham fora, pelos que estão desempregados. 

Pelas famílias em crise. 

Por protecção para todos.

Chamo-me Pedro Guedes e trabalho em duas áreas normalmente alvo de crítica e desconfian-
ça da sociedade: banca e seguros. Como cristão, enfrento o desafio de seguir e servir o Senhor 
num ambiente onde Mamon (dinheiro) é o senhor e onde a transparência e a ética convivem di-
ficilmente com o facto de o segredo ser normalmente a alma dum negócio muitas vezes opaco, 
no qual a frieza dos números e dos objetivos facilmente se sobrepõe às pessoas e aos aspetos 
humanos das relações profissionais e comerciais. Para enfrentar e vencer este desafio, tenho 
procurado viver segundo dois princípios bíblicos orientadores:
Por um lado, fazer tudo como se fosse para Cristo, quer supondo que Cristo é o cliente e pres-
tando um serviço ao nível que Ele merece, quer supondo que Cristo é o chefe e agindo com ele 
da mesma forma (Col. 3:23). 
Por outro, lidar com todos como gosto que lidem comigo, trabalhando com a mesma qualidade 
que gosto de ver nos outros, e servindo como gosto de ser servido (Lc. 6:31).
Mesmo não sendo esta a solução para todos os dilemas, é certamente uma forma de procurar 
ser a luz do mundo e brilhar diante dos homens, onde ela é necessária. (cf. Mt. 5:14 -16).

O púlpito em Junho

07  Pr. Rui Sabino
14  Pr. João Ribeiro

21  Pr. Rui Sabino
28  Pr. Rui Sabino

IBQ em Missão 



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

Agenda e Notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Segunda à quinta-feira - 21h às 22h
Através do Webex 
Número da reunião: 621934210
Senha da reunião: salaoracao17
https://bit.ly/webex-mulheresqueoram

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

MEO Kanal
Pode acessar as últimas pregações através da 
sua televisão MEO. Procure pelo canal 445778 
na MEO Kanal (botão verde do comando).

Parabéns!

01  Fernanda Mendes
02  Olga Tavares
        Gilberto Rodriguez
03  Olga Isabel Tavares
        Aurora Rodriguez
06  Ernestina Rana
08  Felisberto Sambú

12  Mónica Indegui
13  Madalena Mpemba
14  Izaías Lourenço
15  Rute Conrado
        Marciliane Carvalho
        Teresa de Jesus
16  Tamba Zasala

24  Raquel Antunes
26  Júlia Carvalho
29  Adelaide Carvalho

https://bit.ly/webex-mulheresqueoram
https://zoom.us/j/135539059
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

