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CARTA DO PASTOR 

31 de Maio a 06 de Junho 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? 

 Peça para alguém testemunhar sobre uma 
experiência do compartilhar o amor de Cristo. 

 
 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 FAÇA 03 LIGAÇÕES NA SEMANA 

 Membro da Célula. 

 Membro da Igreja que você esteja sentindo falta. 

 Alguém de fora da Igreja que precisa de Jesus. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

 TODOS QUE TEM SEDE 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: DEUS ALCANÇA OS QUE NÃO TEM 

FAMÍLIA | João 4:1 a 41 

 

 INTRODUÇÃO 

Ao longo do mês de maio recebemos muitas mensagens 
abençoadoras para as famílias. Entretanto, por diferentes 
motivos, muitas pessoas podem vivenciar o sentimento de 
“não pertencer” a uma família: traumas e decepções, 
perdas e fracassos, acabam levando muitas pessoas ao 
afastamento e até ruptura com a família. 

Para essas situações, é muito importante lembrar o que diz 
a Bíblia em Isaías 68.6ª: “Deus faz com que o solitário 
more em família” (NAA)  /   “Ele dá aos abandonados um 
lar onde eles podem viver” (NTLH). 

Nesta história registrada pelo apóstolo João, podemos 
observar a atitude de Jesus em relação à mulher 
samaritana e aprender como Deus age para alcançar 
aqueles que tem esse sentimento de não pertencer a uma 
família.  

I. JESUS NOS ENCONTRA – v.1-15 
 Ele percorreu todas as distâncias e venceu todas 

as resistências: João 1.14, 1 João 1.1-4 
 
II.JESUS MOSTRA OS DESENCONTROS – v.16-24 
 O desencontro comigo mesmo, com o próximo e 

com Deus: Mateus 5.27-28, Romanos 3.9-19 
 
III.JESUS PROMOVE REENCONTROS v.25-41 
 Reencontro com Deus, consigo mesmo e com os 

outros: Romanos 3.21-26 / 5.6-10 
 Então, é através de Jesus que Deus faz com que o 

solitário more em família (Salmo 68.6a). ELE é o 
caminho a verdade e a vida, não apenas para os 
indivíduos mas também para as famílias! 

 

* * * * * * 

 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

Sugestão: o líder pode escolher uma ou duas das questões 
abaixo para o compartilhamento em grupo 

1. Dentre as mensagens sobre família ao longo do 
mês de maio, quais foram os seus aprendizados? 

2. Você consegue perceber os desencontros em sua 
história familiar, e sua parcela de responsabilidade 
nisso? 

3. Você está disposto a assumir e confessar seus 
pecados para experimentar a graça de Deus na 
família? 

4. Quais são os “reencontros familiares” que Deus quer 
realizar através de você? Que parentes ou amigos você 
deve contatar, ainda que virtualmente, para restabelecer 
relacionamentos baseados no amor e na verdade? 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 


