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CARTA DO PASTOR 

13 a 19 de Setembro 2020 

 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Quais são as pessoas que 
não conhecem a Jesus e você está orando e 
fará contato? 

 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Campanha para Aquisição do CDC: Veja as 
instruções no final dessa carta. Compartilhe com 
sua Célula 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: Mateus 22.36-40 

INTRODUÇÃO 

De diferentes maneiras, a Pandemia que assolou o 

mundo em 2020 impactou profundamente a vida de 

todos. Além de provocar muito sofrimento e perdas, 

revelou a real condição da vida e do coração humano 

em suas mais agudas desigualdades e obscuridades. 

Diante de tudo que essa pandemia revelou, cabe uma 

honesta reflexão: Quem somos? Podemos dizer que 

somos autênticos seguidores de Jesus Cristo? Para 

responder a uma pergunta tão profunda e tão 

complexa, É preciso antes de qualquer outra coisa 

definirmos um referencial, um ponto de partida. A 

Bíblia é a base da fé cristã, e deve fundamentar nossa 

reflexão e ação. Em Mateus 22.36-40 encontramos 

Jesus apresentando a essência do cristianismo: amar 

a Deus com todo o nosso ser e amar o nosso próximo 

como a nós mesmos. O filho de Deus não somente 

apresenta o grande mandamento, mas se oferece 

como exemplo de sua prática: 

 

1. JESUS AMOU A DEUS ACIMA DE TUDO 

 

Lucas 22.39-53 

- Continuou confiando na Palavra de Deus, mesmo 

diante das dificuldades. 

- Seguiu obedecendo a Deus mesmo diante do 

sofrimento. 

- Permaneceu cumprindo o propósito de Deus, 

mesmo diante da morte. 

 

2. JESUS AMOU AO PROXIMO COMO A SI MESMO 
 

Lucas 7.11-17 

-Jesus se importou – não ignorou o sofrimento! 

-Jesus se compadeceu – não silenciou as dores! 

-Jesus agiu – não se omitiu! 

CONCLUSÃO 

A nossa identidade cristã é definida pelo próprio 
Filho de Deus, em seu amor a Deus e amor ao 
próximo! 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

Amamos a Deus com todo o nosso ser, acima de 

todas as coisas? De nós mesmos e de tudo que o 

mundo oferece? 



 

1. Continuamos confiando em sua palavra, mesmo 

diante das dificuldades? 

2. Seguimos obedecendo mesmo diante do 

sofrimento? 

3. Permanecermos cumprindo o propósito de Deus, 

mesmo diante da morte? 

4. Amamos ao próximo como a nós mesmos? 

5. Importamo-nos com o sofrimento dos outros, ou 

ignoramos suas dores? 

6. Compadecemo-nos dos outros em suas perdas, ou 

silenciamos seus clamores? 

7. Agimos em favor dos outros, ou nos omitimos? 

 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

 

SOBRE A CAMPANHA PARA  

AQUISIÇÃO DO CENTRO DE CELEBRAÇÕES! 

 

Lançamento Oficial: 

27/Setembro – Culto das 18h 

 

Serão dois tipos de oferta: 

• Oferta do Tesouro para o pagamento da Entrada:  

Essa oferta será mais a curto prazo (até Dezembro) 

 

• Oferta do Propósito para o pagamento das parcelas:  

Deve ser um propósito mensal que faça parte do seu 
orçamento e que represente um desafio. 

 

PREPARE-SE!!! VAMOS CONQUISTAR!!! 


