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CARTA DO PASTOR 

06 a 12 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 

 DIA 27/9 SERÁ O DIA QUE ESTAREMOS 
DEDICANDO NOSSAS OFERTAS E PROPÓSITOS 
PARA A COMPRA DO CDC. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: ESPERANÇA EM TEMPO DE CRISE | 

HEBREUS 11:23 A 27 

 

INTRODUÇÃO: Essa palavra é a abertura do Setembro 
Amarelo na PIBJC. Queremos cada dia mais valorizar a 
vida. Veremos como Moisés lidou e superou tempos de 
crises em sua vida, e como a Esperança é algo a ser 
aprendido. Moisés lidou com quatro questões que todos 
precisam resolver em sua vida. 

 

1. TENHO QUE DEFINIR MINHA IDENTIDADE. 

"Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da 
filha do faraó..." Hb. 11.24 (NVI) 

A ESPERANÇA NASCE NO ENCONTRO COM DEUS: 

Preciso esclarecer exatamente quem e o que sou. No 
caso de Moisés essa era uma questão muito importante. 

Ele nasceu como filho de escravos hebreus, mas foi 
posto no rio Nilo e uma pequena cesta porque eles 
estavam matando os bebês e a mãe dele não queria que 

o matassem. Ele foi achado pela filha de faraó e levado 
para a o palácio de faraó. Embora tenha nascido de 
escravos hebreus, ele foi criado na corte de faraó. 

A primeira questão básica é: Descobrir quem eu sou. E 
Moisés, apesar do que ele estava abrindo mão, disse: 
"Eu sei quem eu sou. Eu sou um hebreu." 

 

2. TENHO QUE ACEITAR MINHA RESPONSABILIDADE 

"...preferindo ser maltratado com o povo de Deus a 
desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo."  
Hb. 11:25 (NVI) 

A ESPERANÇA CRESCE NO AMADURECIMENTO 

Isto significa que para ser o que Deus quer que eu seja 
na vida, eu tenho que parar de ficar me desculpando.  

Tenho que parar de ficar colocando a culpa em outras 
pessoas. Tenho que parar de ficar vendo a mim mesmo 
como uma vítima das circunstâncias. 

Vivemos num mundo onde estamos vendo a vitimização 
da sociedade americana. Existe hoje mais de 3000 tipos 
diferentes de vítimas identificados nos Estados Unidos. 
Todo mundo é vítima de alguma coisa. Mas de Deus 
realmente vai usar você, você precisa aceitar 
responsabilidade pela direção de sua vida. 

 

3. TENHO QUE DETERMINAR MINHAS PRIORIDADES. 

"Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma 
riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque 
contemplava a sua recompensa."   Hb. 11:26 (NVI) 

A ESPERANÇA SE FORTALECE NOS VALORES 

Isso significa que tenho que tenho que resolver a 
questão: O que é realmente importante na vida? Moisés 
fez isso também e esta é uma das razões pelas quais 
Deus pode usá-lo. Ele esclareceu seus valores, ele 
esclareceu as suas prioridades e ele sabia o que era 
importante e sabia o que não era importante. 

Qual é o sistema de valores do mundo? Vamos 
resumir o sistema de valores do mundo em 4 palavras:  

 PODER (“QUERO COMANDAR”) 

 PRESTÍGIO ("QUERO SER FAMOSO") 

 PRAZERES ("QUERO ME SENTIR BEM")  

 POSSESSÕES ("QUERO SER RICO") 



 

É irônico o fato de que quando você olha para a vida 
de Moisés, pelos padrões do mundo, ele tinha todas 
estas coisas.  

 Ele tinha poder e prestígio - ele estava na linha 
de sucessão do faraó.  

 Ele tinha prazer - todos os seus desejos poderiam 
ser satisfeitos.  

 E ele tinha possessões - toda a riqueza do mundo 
estava concentrada no Egito.  

 Mas Moisés se afastou de tudo isso. Por quê? 
Porque ele tinha valores mais altos. Ele sabia que 
estas coisas não permanecem. 

 

4. TENHO QUE ESCOLHER MINHA AUTORIDADE. 

"Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e 
perseverou porque via aquele que é invisível."  Hb. 11:27 
(NVI) 

A ESPERANÇA É CONSOLIDADA NA FIDELIDADE 

Terei que decidir quem é que estará no controle de 
minha vida. Isso é uma questão básica. Trata-se de uma 
questão de autoridade. Quem é que realmente estará 
no controle de minha vida? 

Jesus afirmou isto da seguinte maneira: "Ninguém pode 
servir a dois senhores. Pois odiará a m e amará o outro, 
ou se dedicará a um e desprezará o outro." Mt. 6:24 
(NVI0). Você não pode ter dois senhores. 

Viva para agradar e servir a Deus! 

 

CONCLUSÃO 

Você está ansioso? Você está satisfeito com sua vida? 
Para quem você está vivendo? O que você está 
planejando fazer com o resto de sua vida? Que tal 
renovar sua Esperança? 

Se Moisés estivesse na corte de faraó, ninguém nunca 

o teria conhecido hoje.  

Ele seria simplesmente uma múmia morta dentro de 

alguma das pirâmides. Mas porque ele tomou a 

decisão certa, milhões de pessoas no mundo inteiro 

foram e são influenciadas por ele.  

 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

1. IDENTIDADE: Você tem buscado em Deus estabelecer 
sua Identidade? Você tem se comparado aos outros e 
sentindo-se frustrado? 

2. RESPONSABILIDADE: Você tem assumido a 
responsabilidade pelo o que tem acontecido na sua 
vida? Existe uma lista de “culpados” da qual você 
precisa se livrar? 

3. PRIORIDADE (VALORES): Tenho sentado e feito uma 
lista de valores baseados na palavra de Deus, valores 
sobre os quais construirei a minha vida? 

4. AUTORIDADE: Quando você olha para o fim do seu dia, 
você percebe Deus sorrindo e contente? O que você 
tem feito para entregar de fato a autoridade para 
Jesus sobre sua vida? 

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!!! 


