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A paz
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz (Efésios 6:15).
Se existe uma área em que a tecnologia evoluiu bastante foi a nível do
calçado. Sobretudo no calçado desportivo. Basta compararmos as chuteiras de futebol, os ténis de atletismo
ou os ténis de basquetebol que se usavam antigamente e as que se usam
nos nossos dias. No ano de 1998, o jogador de basquetebol Michael Jordan,
decidiu fazer o seu o último jogo no
Madison Square Garden em Nova York,
com o mesmo modelo de ténis com
que tinha jogado lá pela primeira vez
em 1985. A exibição foi memorável,
mas no final do jogo o jogador confessou que tinha os pés em sangue e que
a tecnologia tinha realmente contribuído para que os ténis tivessem evoluído muito naqueles 20 anos.
O calçado de um soldado é ainda mais
importante do que de um atleta, porque a sua própria vida pode depender
daquilo que leva nos pés. Bem calçado, o soldado pode adaptar-se a todas
as circunstâncias, pode andar por terrenos de toda a ordem, rochosos, inclinados, de vegetação nada fácil de
transpor. Bem calçado, a resistência
do soldado é maximizada, aguentando
a marcha por mais tempo.
O calçado apropriado dá ao soldado uma
proteção acrescida aos seus pés, como

elemento vital de locomoção, equilíbrio e firmeza. Além disso, era calçado
rigorosamente confecionado para durar e proteger os pés o melhor possível, próprios para todas as ocasiões e
adaptáveis a todas as circunstâncias.
Os sapatos do soldado cristão são a
estabilidade do evangelho da paz. Pés
bem equipados significam prontidão
no serviço. A expressão preparação para anunciar o evangelho da paz significa basicamente, disponibilidade,
prontidão por parte de quem tem a
formação própria para afrontar o adversário nas primeiras linhas do combate espiritual.
O calçado do crente, muito provavelmente, é sugerido pela passagem de
Isaías 52:7, que diz quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam
as boas-novas. Equipado com as boasnovas da salvação em Jesus Cristo, o
cristão sente pressa de ir por toda a
parte com a mensagem.
Na primeira parte da carta aos Efésios, Paulo estabelece os fundamentos
que mais tarde ele compartilha nesta
passagem em que descreve a armadura de Deus. Ao referir-se à vida que tinham antes da conversão, Paulo lembrou-os que eles não tinham esperança e viviam sem Deus no mundo

Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. (Colossenses 2:2)

(Efésios 2:12). Mas agora, isso não era
mais verdade. Eles foram aproximados
pelo sangue de Cristo, porque Ele é a
nossa paz. (Efésios 2:13,14).
Paulo exortou aqueles Cristãos a calçarem os pés com a preparação do
evangelho da paz, referindo-se ao facto de Jesus Cristo ser a nossa paz.
O cristão precisa de estar bem calçado, pois o Reino de Deus não vem sem
esforços prolongados e dolorosos.
Cada um de nós deve estar no caminho para pregar o evangelho e comunicá-lo a outros, sempre disposto a
partilhar a boa notícia de Cristo aos
que não o conhecem. Por outro lado,
não nos podemos esquecer que esta
prontidão exige a melhor preparação
possível para o combate que o soldado de Jesus tem que travar nas lutas
desta vida, mais do que a simples
prontidão para proclamar o evangelho. Proclamar o evangelho sem preparação sólida na Palavra e sem coerência cristã na forma como vivemos
pode revelar-se uma traição à pureza
do evangelho. A nossa mente, a nossa
vida e o nosso coração devem estar
preparados para esta grande e extraordinária tarefa!
Só calçamos os sapatos para ir a algum lugar, para avançar nalguma direção. O cristão deve entender que
para ganhar a batalha é preciso estar
preparado para avançar e fazê-lo com
a pregação do evangelho, começando
pela nossa família e pelos nossos amigos, para que não sejam territórios
dominados pelo mal, mas sim pela
cruz de Cristo.
Pr. Rui Girão Henriques
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COVID-19
Esta semana assistimos a um agravar
da situação na região de Lisboa.
O facto de estarmos numa cidade em
que o perigo é maior deve levar-nos a
ser ainda mais zelosos no que diz
respeito às regras e aos cuidados a ter.
Por favor, colabore.

Esta semana
Mensagem do pastor
O pastor pregará sobre o texto de I Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 25, com
o tema “O Crente e o Mundo”.
Escola Bíblica Dominical
Continuamos a realizar a nossa EBD
em formatos alternativos. Assim, serão disponibilizadas no site da igreja
as seguintes lições, com os professores indicados:
• Jovens e Adultos - João Pedro Santos
• Pré-Primários/Primários - Rute Ferreira
• Juniores e Adolescentes - Pedro
Júnior (via Zoom)
Outras classes têm sugestões de atividades disponíveis no site da igreja.
Louvamos a Deus e agradecemos o
empenho e dedicação de todos na
obra do Senhor.
Escala de serviço:
Durante este tempo de recomeço das
nossas atividades comunitárias, o Pastor estará sempre disponível para todos os irmãos, através de contacto
telefónico.
O Pastor, a Direção e o Conselho Diaconal estarão continuamente a acompanhar toda a igreja para garantir que
ninguém fica sem apoio ou auxílio.
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Segunda fase do desconfinamento
Durante a próxima semana a Direção
de igreja, o Conselho Diaconal e o
pastor irão reunir-se com o propósito
de planear as atividades da igreja para
o próximo mês de Julho.
Vamos orar por este assunto. Que o
Senhor dê sabedoria a estes irmãos
para liderarem a nossa igreja em circunstâncias tão difíceis e incertas.
Estado de calamidade
Os números de infetados continua a
subir no concelho de Sintra, o que nos
traz preocupação. Existem freguesias
em estado de calamidade. Apelamos a
todos que tenham o maior cuidado.
Proteja-se, cumpra as regras e só saia
quando for extremamente necessário.
Continuemos a orar pelos nossos irmãos que têm de ir trabalhar todos os
dias, especialmente os que precisam
de utilizar transportes públicos. Que
Deus a todos proteja e guarde.
Estudantes
Estamos quase a entrar na fase de exames. Vamos orar pelos nossos estudantes, que o Senhor os proteja e lhes
dê a calma, a serenidade e a sabedoria
necessária para atravessarem estes
momentos com integridade, excelência e confiança.
Reunião dos órgãos sociais do CSB
Na passada quinta-feira os órgãos sociais do nosso Centro Social estiveram
reunidos. Foi uma oportunidade de reconhecer a bênção de Deus durante este período difícil, bem como o esforço
por parte de toda a instituição para
manter as portas abertas e não deixar
ninguém desamparado. Contudo, e
apesar de todo este esforço, o Centro
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tem tido uma grande despesa para lidar com esta pandemia, sobretudo em
produtos de higiene e proteção. Continuemos a orar por este ministério,
sua liderança, funcionários e utentes.
Irmãos mais idosos e doentes
Vários irmãos não podem vir à casa
do Senhor por causa da sua idade
avançada ou por questões de saúde.
Oremos por eles. Lembremo-nos destes irmãos e façamos chegar-lhes algumas palavras de atenção, carinho e
amor fraternal.
Cultos de oração
Sabia que todas as semanas há vários
irmãos que se encontram e oram por
si? É à quarta-feira pelas 19h00. Oramos pela igreja, pelos irmãos, pelos
doentes, pelos nossos ministérios, as
nossas famílias... Além disso, estamos
a estudar o livro de Neemias. Junte-se
a nós!
Acampamento Baptista
Devido à pandemia existente, este ano
não se vão realizar os habituais acampamentos de verão. Entretanto a CBP
decidiu disponibilizar as excelentes
instalações existentes em Água de Madeiros de forma a permitir a sua utilização por pessoas individuais ou agregados familiares que desejassem passar um tempo de férias na região onde está instalado o AB, entre 1 de Julho e 12 de Setembro. Será oferecido
também um programa de voluntariado aos que desejem pôr as suas habilidades ao serviço de Deus na melhoria
das instalações durante esse período.
Se está interessado, consulte as condições no site do Acampamento
www.acampamentobaptista.com.pt
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Parabéns
Atividades Regulares:
Domingo:
10.00 - Escola Bíblica Dominical
11.00 - Culto de louvor e pregação
15:00 - Comunidade Centrada no Evangelho
Reunião União de Jovens
Agente M (3º domingo)
18.30 - Culto de adoração e edificação
Terça-feira:
16.00 - História bíblica no infantário
Quarta-feira:
15.00 - Momento espiritual no centro de dia
19.00 - Culto de oração e estudo bíblico
Quinta-feira:
16.00 - História bíblica no infantário
19:00 - Escola de Futebol Infantes do Rei
Sábado:
10:00 - Reunião Infantes do Rei (quinzenal)
Endereço Postal:
Rua D. Maria II, 33
Apartado 20
2735-296 Cacém
website: www.igrejabaptistacacem.org
E-mail: geral@igrejabaptistacacem.org
Telefones:
Igreja Baptista:

219 141 936
930 400 431
Escola de Música: 933 400 032
Centro Social Baptista:
Geral:
219 129 120
Fax:
219 129 129
Pastor: Rui Girão Henriques
Telef.: 965 831 838
E-mail: pastor@igrejabaptistacacem.org
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28/ Junho – Pedro Jerónimo
29/ Junho – Eunice Santos
29/ Junho – Idalécio Clemente
01/ Julho – Sandra Raquel Henriques
05/ Julho – João Paulo Cabral
Ensina-nos a contar os nossos dias de tal
maneira que alcancemos corações sábios.
Salmo 90:12

Motivos de oração
Gratidão:
Pela possibilidade de termos cultos
comunitários;
Pela proteção que Deus nos tem dado;
Pelo sustento e proteção do Senhor
para com o CSB.

Súplicas: Saúde e/ou idosos:
Adélia Santos; Aida Pires; Ana
Clemente; Augusta Melo; Beatriz
Carvalho; Georgete Silva; Isabel
Gonçalves; Laurentina Amaro (Lar de
idosos); Leonilde Silva (Lar de idosos); Bebé
Maria Eduarda Jerónimo (anca); Maria
Luísa Pereira; Maria Luísa Pereiro;
Nicolau Leuca; Severina Rocha; Pastor
Sérgio e Ofélia Felizardo (hospitalizada);
Telmo Cunha e Aida (Lar de idosos).

Outros:
Proteção espiritual para os membros;
Família da Dalila Raimundo (funcionária
do CSB); Encorajamento para os obreiros da Igreja; Pelos ministérios da
Igreja (IR, EBD, CSB, Agente M, Coro,
etc.); Pelo Projeto Boaz (CSB e CNP);
Pelo fim desta pandemia; Pelos nossos
governantes.

