
SEMANA | 05 A 11 DE ABRIL

Seja bem-vindo à Igreja Baptista de Queluz

Passagem base: João 10:1-21
Versículo chave: João 10:10

Jesus identifica-se como ‘O Bom Pastor’!

O Bom Pastor ama as suas ovelhas, supre-lhes as necessidades, dá-lhes direção e protege-as.  A 
vida abundante que Jesus promete é algo sobrenatural e resulta da nossa intimidade com Ele.  
Essa relação íntima com Jesus faz-nos sentir alegria de viver e torna a nossa vida abençoada e 
abençoadora daqueles que vivem à nossa volta.  

Jesus como Bom Pastor deu a sua vida para que as suas ovelhas (discípulos) tivessem acesso 
à comunhão com Deus e pudessem desfrutar desta vida abundante. Jesus promete uma vida 
abundante a quem lhe entregar a sua vida e deixar que Ele seja o seu líder, o seu Pastor.

      A  sua vida espiritual demonstra a abundancia  que Jesus prometeu?

      Quais são as evidencias da vida abundante de Jesus na sua vida?

      O que que contribui para viver a vida abundante de Jesus?

      O que lhe tira tempo ou vontade de viver a vida abundante de Jesus? 

      De que forma pode partilhar a abundancia que recebe de Jesus?

Pastor Rui Sabino

Jesus o Bom Pastor - A vida abundante 
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IBQ em Missão

Neste espaço queremos refletir a forma como estamos a viver a Missio Dei (Missão de Deus), 
através de testemunhos de irmãos, discípulos de Jesus, que certamente irão inspirar a todos nós. 

Vivemos tempos em que estamos privados de nos encontrar fisicamente. Muitos estão im-
pedidos de sair da sua casa, outros trabalham mais do que nunca para ajudar a combater 
esta pandemia. Muitas mudanças na nossa vida, mas nenhuma mudança na Missio Dei. To-
dos nós, Igreja do Senhor, continuamos a ser chamados a ser “sal e luz”, continuamos a ser 
chamados a proclamar e sobretudo a viver o Evangelho de Jesus Cristo. 

Estamos privados de muitas coisas que habitualmente fazíamos, mas não de cumprir nossa 
parte na Missio Dei. Vivemos nestas últimas semanas num estado de emergência nacional, 
mas não nos devemos esquecer que vivemos há 2000 anos a urgência da Grande Comissão.  
Como Igreja somos chamados a viver a missão que Deus nos confiou e afirmar que “Somos 
uma comunidade que ama e serve a Deus e as pessoas, e dá a conhecer Jesus a todos os povos”  

Pr. João Ribeiro

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



TEMAS DE ORAÇÃO

Agenda Semanal

Por Jesus, nosso Senhor: Deus encarnado como homem, sofreu e foi morto por cada 
um de nós. Ressuscitou e está vivo no Céu. Voltará para nos buscar.

Pela Sua Igreja, viva em todo o mundo.

Pela nossa Igreja nas circunstâncias actuais.

Para que aproveitemos todas as oportunidades para testemunhar de Cristo.

Por todas as actividades a ser realizadas nesta Semana da Páscoa.

Que os nossos dízimos e ofertas possam ser levantados, para que haja sustento na 
Casa do Senhor.

Pelos nossos pastores e ministérios.

Pelas nossas famílias, que cresçam em amor e intimidade.

Pelos doentes, mais idosos e fracos.

Por protecção para o nosso pessoal envolvido na Saúde e todos os que vão trabalhar.

GRATIDÃO

SÚPLICA

Salão de Oração “Mulheres que Oram”
Segunda à quinta-feira - 21h às 22h
Através do Webex 
Número da reunião: 621934210 
Senha da reunião: salaoracao17

Devocionais de Páscoa
Durante a Semana da Páscoa teremos uma 
série de devocionais diários sobre os dias que 
antecederam a morte e ressurreição de Jesus.
Estarão disponíveis no site da Igreja e no gru-
po do Whatsapp “Comunicação Oficial IBQ”

Reunião de Oração
Através do Zoom 
Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059

EBD online
Várias classes da EBD já estão a ter suas aulas 
online aos domingos às 10h. Os links para as 
reuniões estão disponíveis no site da Igreja. 


