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VIVER E ORAR COM O ÁMEN DE DEUS

O que signifi ca para si que Deus 
é soberano? Que implicações 
isso tem na sua fé?

Nas tribulações da vida, confi a 
mais em si ou em Deus?

As suas orações são centradas 
nas suas necessidades ou em 
Deus e na sua missão?

Que importância para si tem a 
missão de fazer Jesus conhe-
cido? Molda a sua vida ou é 
apenas um pormenor de entre 
as muitas coisas que tem para 
fazer?

Passagem base: Atos 3; 4:23-31
Após a ressurreição de Jesus, os discípulos perdem o 
medo e saem para pregar as Boas Novas com muita ou-
sadia. Isto aconteceu em resultado de terem privado com 
o Senhor Jesus ressurrecto, de terem ouvido o Seu en-
sino, as Suas promessas e a sua Grande Comissão para 
pregarem o evangelho até aos confi ns do mundo. A igreja 
ti nha entendido o Calvário e a necessidade de Jesus ter 
sofrido aquela humilhação e morte. Após a ascensão, a 
igreja recebe o Espírito Santo, muitos milagres são feitos 
pelos apóstolos e milhares de pessoas convertem-se a 
Jesus (Atos 4:4). Nesse momento de crescimento da fé 
cristã e da igreja, Pedro e João são presos, por terem 
curado um coxo que pedia esmola junto à porta Formosa, 
no templo. Aquele milagre foi como uma “bomba” em 
Jerusalém. Enquanto o ex-coxo saltava e louvava a Deus 
pela sua cura, Pedro afi rmava que o milagre ti nha sido feito em nome de Jesus, aquele que ti nha 
sido morto pelo povo e preterido em favor de Barrabás. A mesma ousadia teve no dia seguinte, 
no Sinédrio, diante das principais autoridade religiosas de Israel: tomai conhecimento, vós todos 
e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucifi castes, 
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante 
vós (Atos 4:10). Pedro voltou a falar-lhes da necessidade de se arrependerem, pedirem perdão 
para se reconciliarem com o Senhor. As autoridades reconheceram que os apóstolos (Atos 4:13) 
ti nham estado verdadeiramente com o Senhor, mas tomaram a decisão de proibi-los de pregar 
Jesus. Pedro e João responderam às ameaças dizendo não podemos deixar de falar das coisas 
que vimos e ouvimos (Atos 4:20).
Depois de soltos, os apóstolos procuram a igreja. Parti lham os últi mos acontecimentos e oram 
juntos. A oração (Atos 4:23-31) agradou de tal modo a Deus que o Senhor deu o seu “ámen” 
fazendo tremer o chão onde estavam e enchendo-os com o Espírito Santo, para conti nuarem a 
missão de Jesus com ousadia. 
Esta oração demonstra a tremenda fé que aqueles discípulos ti nham no Senhor. Oraram ao Sobe-
rano Deus, Criador dos céus e da Terra, ao Senhor que ti nha controlo sobre toda a criação e até 
sobre as circunstâncias, por mais que estas fossem assustadoras, como ti nha acontecido no Cal-
vário. A confi ança e a certeza que ti nham no poder de Deus fê-los fazer um pedido ao Senhor. E, 
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ao contrário do que se poderia supor, eles não pediram que o Senhor os livrasse das provações e 
das ameaças das autoridades de Israel. Eles pediram encarecidamente para continuarem a pregar 
Jesus e a sua salvação. Estes homens amavam mais a Deus do que suas próprias vidas. O grande 
objetivo de viverem era fazer Jesus conhecido. Deus agradou-se de tal maneira que, como já foi 
referido, operou um pequeno sismo onde estavam e encheu-os com o Espírito Santo.
Esta história ensina-nos a ser igreja. Ensina-nos a importância de privar com os irmãos e partilhar 
a vida uns com os outros. Ensina-nos como é importante estarmos unidos e buscarmos ao Senhor 
Juntos. Ensina-nos ainda sobre a fé autêntica no Deus soberano, sobre tudo e todos, e a vivermos 
para honra e glória de Deus.
Que esta história possa servir de molde para a igreja que somos.

Pr. Rui Sabino



Agenda e Notícias

Inscrição para os Cultos Presenciais
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 10h-11h15 // 12h-13h15 

O culto é transmitido em direto no horário 
das 12h às 13h15.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

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

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

Espaço Vida e Música
As inscrições para o ano letivo 2020/2021 do 
EVM estão abertas! 
Mais informações: Marcos Carvalho
Inscrições através do website da igreja.


