
 

07 
CARTA DO PASTOR 

07 a 13 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 

 Corpo e Família 

 

* * * * * * 

 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO:  

COMUNIDADE DA ALIANÇA 

Efésios 2:11 a 20 e Atos 2:41 a 47 

 

 INTRODUÇÃO 

Qual é a esperança para esse mundo? Qual a 
mínima esperança de que os valores sejam colocados 
nos devidos lugares?  Quem pode dar uma resposta 
de um projeto de humanidade melhor! 

Minha resposta passa pela perspectiva da nova 
sociedade que Deus desenha na implantação da 
Igreja. 

A Certidão de Nascimento da Igreja em Atos 2 nos 
dá marcas claras de que a esperança para um novo 
modelo de vida comunitária está no DNA da 
COMUNIDADE DA ALIANÇA! 

 
 
I. O NASCIMENTO DA COMUNIDADE DA ALIANÇA 
MOSTRA QUE O VALOR DA VIDA ESTÁ ACIMA DA 
ESTRUTURA (ATOS 2:41) - Muitos acreditaram na 
mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia 
quase três mil se juntaram ao grupo dos seguidores 
de Jesus. 
O NASCIMENTO DA IGREJA NÃO É MARCADO... 

... pela inauguração de uma sede própria 

... pela ampliação do espaço físico 

... pelo início do horário na Rede de TV ou rádio 

 

 A Igreja nasce num ajuntamento de pessoas... 
 Sem prédio, sem planejamento estratégico, sem 

dogmas, sem Estatuto, Regimento Interno. Nem 
mesmo a Bíblia completa eles possuíam. 

 O que tinham era a abundante presença do Espírito 
Santo, a submissão irrestrita ao senhorio de Cristo e 
o compromisso de se cuidarem mutuamente. 

 
 
II. O NASCIMENTO DA COMUNIDADE DA ALIANÇA 
DEFINE O PADRÃO PARA A SUA HISTÓRIA (ATOS 
2:42 A 47) 

 ENSINAR (FORMAR/DISCIPULAR) = “Doutrina 
dos apóstolos”. 

 ENCORAJAR (CONECTAR/CUIDAR) = “na 
comunhão, no partir do pão”, “tinham tudo em 
comum, vendendo suas propriedades e bens”. 

 EXALTAR (ADORAR) = “louvando a Deus por 
tudo”. 

 EXALAR (GANHAR E MULTIPLICAR) = “Caindo na 
graça de todo o povo, acrescentava-lhes o 
Senhor...” 

 



 

III. O NASCIMENTO DA COMUNIDADE DA ALIANÇA 
LANÇA AS BASES DA SUA NATUREZA  (EFÉSIOS 2:20) 

Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o 
alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a 
pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. 

 

A NATUREZA da Igreja é ESPIRITUAL, a Comunidade da 

Aliança se difere de tudo o que o mundo pode produzir.  

As melhores empresas, os melhores modelos sociais 

construídos pelo homem não podem se comparar ao 

projeto de Deus para a vida da Igreja. 

1. O PROPÓSITO da Igreja é a GLÓRIA DE DEUS 

2. O FUNDAMENTO da Igreja é JESUS CRISTO 

3. O PODER da Igreja é o ESPÍRITO SANTO  

 

E ainda: 

4. O MOTIVO da Igreja é o AMOR 

5. A AUTORIDADE da Igreja é o CARÁTER 

6. AS ARMAS da Igreja são a PALAVRA DE DEUS, a 
ORAÇÃO e o JEJUM 

7. O PRIVILÉGIO da Igreja é o SACRIFÍCIO 

 

* * * * * * 

 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

1. Como discípulo de Jesus, você considera que sua 
vida expressa os valores da Igreja Primitiva (Ensinar, 
Encorajar, Exaltar e Exalar)? Comente a área que mais 
te desafia a crescer. 

2. Qual o seu maior sonho como Igreja de Jesus? 

 

Reflexão evangelística: 

3. Você já faz parte da Comunidade da Aliança? Só há uma 
porta de entrada: Jesus! Você já entrou por essa porta? 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 
 

 
 

 
 


