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CARTA DO PASTOR 

04 a 10 de SETEMBRO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: A Célula está organizando um evento de 
conexão para as pessoas da lista de OIKÓS? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro.  

 CEIA DO SENHOR: 11/Set, cultos das 09h e 18h30 

 MULTIPLIQUE 2022 | SIMPLESMENTE IGREJA: Acesse: 
https://www.e-inscricao.com/jmn/multiplique2022.  

Utilize o cupom #pibjc para fazer sua inscrição e receba 
um super desconto. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: UM MINISTÉRIO COM PROPÓSITOS 
 COLOSSENSES 1 
 

INTRODUÇÃO:  

Neste domingo foi um momento de muita emoção e 
confirmação de Deus sobre seu propósito na vida do irmão 
e, agora, ordenado a Pastor Leonardo Kaian. 

Falando em propósito, o Pr. Eli trouxe uma palavra para 
líderes e ovelhas (para que expectativas fossem alinhadas, 
pois “É a igreja que nos forma como pastores", concluiu). 

 

1 – UM MINISTÉRIO BASEADO NA LEALDADE: um pastor 
que honre outros ministros. (Colossenses 1:1 a 7) 

a) Trabalhe sempre em conjunto: PAULO E TIMÓTEO 

b) Reconheça o trabalho daqueles que vieram antes: 
EPAFRAS (v. 7) 

2 - UM MINISTÉRIO QUE SUPORTE: um pastor que 
interceda pela igreja. (Colossenses 1:9 a 11) 

a) Interceda para que a Igreja conheça o Senhor: “cheios 
do pleno conhecimento.” 

b) Interceda para que a Igreja ande com  Senhor: “andar 
de maneira digna”. 

c) Peça enchimento para que a Igreja permaneça no 
Senhor: “corroborados com toda a fortaleza”. 

 

3 - UM MINISTÉRIO CRISTOCÊNTRICO: um pastor focado 
em Jesus. (Colossenses 1:12 a 23) 

a) Alegre-se com o seu rebanho em Jesus (vs. 12 e 13) 

b) Sirva o rebanho de Jesus 

 

4 - UM MINISTÉRIO PLENO: um pastor que complete o seu 
chamado (Colossenses 1:24 a 29) 

a) Supere as dores e sofrimentos (v. 24) 

b) Cumpra o seu chamado e não o dos outros: o Paulo foi 
aos gentios (v. 25 a 27) 

(II Timóteo 4:7) “COMBATI O BOM COMBATE, ACABEI A 
CARREIRA, GUARDEI A FÉ” 

 

#pibjc   #legado   #apibjcnaopara   #pibjc38anos 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

• A R O A (Alvo, Realidade, Opções, Ação) 

1. Somos Ministros. A Bíblia diz que você é Sacerdócio 
Real. Como você tem honrado essa posição? 

2.  Somos Intercessores. Como tem sido seu Quarto de 
Escuta? Você tem intercedido pela Igreja, por seus 
irmãos, por sua liderança e suas necessidades? 

3.  Somos Cristocêntricos. Jesus tem sido o centro na sua 
vida? Compartilhe como Ele é prioridade para você?  

4.  Somos Fiéis. Fomos chamados para uma maratona 
em nossa vida espiritual. Como você tem se 
preparado para ir até o fim e cruzar a linha de 
chegada? 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7h7_neW39s
https://www.e-inscricao.com/jmn/multiplique2022

