
 

30 
CARTA DO PASTOR 

18 a 24 de SETEMBRO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Compartilhem como está sendo a experiência da 
lista de Oikós. Já tem frutos? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro.  

 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: IGREJA FAMÍLIA 
LIVRO DE EFÉSIOS 
“Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas 
concidadãos dos santos e membros da família de Deus, 
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo 
ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular.” Efésios 2:19,20 

 
 

INTRODUÇÃO:  

Estamos no mês de aniversário da PIBJC e aprendemos os 
quatro níveis de comprometimento que cada membro 
dessa família deve ter. 

 

1. PERTENCIMENTO (Efésio 1:3-6) – Membresia 

... nos predestinou para ele, para sermos adotados como 
seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito 
de sua vontade, (Ef. 1:5) 

• Nossa Identidade está firmada no Pai, e nosso acesso à 
família é por meio de Cristo Jesus.  

2. PARTILHA (Efésios 2:19-22): Compartilhamento 

Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas 
obras, as quais Deus de antemão preparou para que 
andássemos nelas. Efésios 2:10 

• Celebramos a unidade com generosidade. 

3. PARCERIA (Efésios 4:11-17): Ministração 

E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores 
e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para 
o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo 
de Cristo.  Efésios 4:11,12 

• Colocando nossos dons e talentos a serviço do Reino. 

4. PATERNIDADE (Efésios 5:1 e 6:10-18): Maturidade 

Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. 
E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se 
entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma 
agradável a Deus.  Efésios 5:1,2 

• Amadurecendo na fé e cuidando de outros. 
 

CONCLUSÃO 

Nossa oração é que você viva plenamente os quatro níveis 
de compromisso com sua Família Cristã! 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. Pertencimento (Membresia): Você já faz parte da 
família? A única porta para a família é JESUS! 

2.  Partilha (Ministração): Como você tem 
compartilhado as oportunidades que Deus lhe deu? 

3.  Parceria (Ministério): Quais são os dons que o 
Senhor lhe concedeu? Você tem usado? 

4.  Paternidade (Maturidade): Você tem cuidado de 
alguém na caminhada espiritual? Compartilhe! 

5. RESPONDA: Se todos fizerem o que estou fazendo 
hoje pelo Reino, como estará a Igreja daqui a 10 
anos?  

Equipe Pastoral | PIBJC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DuoBYwkGSY&list=PL5-dO9cRdQhwgUGK3pYtFATGX3dAS6hna
https://www.e-inscricao.com/jmn/multiplique2022
https://www.bibliaonline.com.br/naa/ef/5/1,2+

