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A Páscoa 
 
 

NA PÁSCOA, VEMOS O 
PODER DE DEUS 
Êxodo 7:5 Então, os egípcios 
saberão que eu sou o Senhor, 
quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do 
meio deles. 
 

§ O poder de Deus demonstra a sua capacidade de cumprir 
as suas promessas.  

§ O poder de Deus demonstra a sua preocupação com a sua 
própria glória.  

§ O poder de Deus é um convite para acreditarmos n’Ele. 
 
NA PÁSCOA, VEMOS A SALVAÇÃO DE DEUS 
Êxodo 12:13 E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que 
estiverdes; vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá 
entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 
 

1 Coríntios 5:7 Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós. 
 

Colossenses 1:12-13 Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos 
para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da 
potestade das trevas e nos transportou para o Reino do Filho do seu 
amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a 
remissão dos pecados; 
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Às vezes, Deus fala às nossas vidas em momentos especiais e 
inesquecíveis. Contudo, na grande maioria das vezes, Deus fala 
connosco e move nas nossas vidas no dia-a-dia, por exemplo, em 
domingos “normais” como este. Pode não perceber no momento, mas 
Deus está a agir, e Deus deseja que cheguemos a ele em obediência, 
fé, e em submissão, esperando que ele faça a sua vontade nas nossas 
vidas. Hoje, se tiver este espírito, Deus pode fazer muito mais no 
nosso meio do que podemos imaginar.  

Calendário & Anúncios 
 

ESTUDO BÍBLICO DAS MULHERES Este estudo vai 
começar no dia 9 de fevereiro e vai decorrer durante 
todas as quartas-feiras até o final de abril. Marque na 
sua agenda, e faça parte deste tempo de convívio e 
estudo na Palavra. Para mais informações, fale com a 
irmã Fátima Vasconcelos. 
ACAMPAMENTO DAS FÉRIAS DE PÁSCOA Este 

acampamento é 
destinado a crianças de 
7-11 anos. Pais, se 
desejam inscrever os 
seus filhos neste 
acampamento, preencha 
o formulário na saída da igreja.  
ESTUDO BÍBLICO E ORAÇÃO Todas as 
quintas-feiras às 20h30 estamos juntos (no 
Zoom) para estudarmos a Palavra de Deus.  

SERVIR NA IGREJA A sua igreja precisa de si! Estamos com necessidade 
de pessoas que podem colaborar nos seguintes ministérios: audiovisuais, 
o berçário, e a equipa de recepção. Se tiver interesse em servir em uma 
destas áreas, fale com o Pastor David. 
OFERTAS E DÍZIMOS  Pode dar a sua oferta ou dízimo através de 
transferência bancária: IBAN PT50.0036.0002.99100075197.30  
 


