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CARTA DO PASTOR 

23 a 29 de OUTUBRO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Vamos atualizar nossa lista de Oikós? Distribua 
na Célula a lista de oração por amigos e familiares. 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro.  

 MINI: Atenção está chegando o Acampadentro JR 2022! 
Dia 01/11/2022 a partir das 20h até às 8h do dia 
seguinte, no Centro de Celebrações. Investimento: 30 
reais. Vamos ter muito louvor, gincana e uma noite 
especial de show de talentos. Motive o júnior de sua 
célula a participar. As inscrições encerram no próximo 
domingo. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

 
EDIFICAÇÃO:  VIVENDO SEM MÁSCARAS 

(Eclesiastes 4.9-12) “Melhor é serem dois do que um, 

porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se 

caírem, um levanta o companheiro; ai, porém, do que 

estiver só; pois, caindo, não haverá quem o levante. 

Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas 

um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer 

contra um, os dois resistirão; o cordão de         três dobras não 

se rebenta com facilidade”. 

 

INTRODUÇÃO: Quando vemos a realidade de igrejas com 
grande número de pessoas, surge a pergunta: Será que 
tamanho e profundidade são compatíveis? Será que um 
grupo de centenas ou milhares de pessoas pode aprender a 
se relacionar umas com as outras? 

A Bíblia nos dá a resposta. Vamos, lá! Leia os textos a 
seguir: Atos 2:42-45; Atos 4:32-35; Atos 5:12-16; Atos 8:4- 
8; Eclesiastes 4:9-12 (Líder: Leia os versículos no encontro 
da célula, pois fundamentam o tema). 

Se nós queremos de fato vivenciar relacionamentos sadios, 
temos de pensar seriamente em três questões que surgem 
a partir do texto de Salomão. 

 

1. Consequências negativas do isolamento 

Para que uma pessoa se convença do valor da mutualidade 
e do envolvimento com os outros, é preciso que ela 
enxergue claramente as consequências do isolamento. 
Nossa sociedade cotidiana tem ensinado as pessoas a 
amarem a si próprias, a valorizarem só a si mesmas. Assim 
as pessoas se convencem de que não precisam umas das 
outras. 

Quando vivem isoladas, as pessoas ficam expostas a 
situações infelizes e inoportunas, e deixam de desfrutar de 
momentos especiais ao lado de outro ser humano. 

A correria da vida, nos empurra para viver um modo de vida 
de isolamento ao invés do envolvimento com os outros, 
contudo as consequências dessa opção são desastrosas, 
amargas e inevitáveis. 
 

Pergunta: Você conhece alguém fechado para os 
relacionamentos? Como essa pessoa é caracterizada? 

Melhor é seguir o precioso conselho de Salomão: “Melhor é 
serem dois do que um”. 

 

2. Benefícios vitais do relacionamento com outros     

Segundo a Bíblia, é melhor serem dois do que um porque: 

 

A) TÊM MELHOR PAGA DO SEU TRABALHO-(v9): Esforço 
Mútuo 

B) UM LEVANTA O COMPANHEIRO - (v10): Apoio Mútuo 
 

C) ELES SE AQUENTAM UM AO OUTRO-(v11):Estímulo 
Mútuo 

 

D) OS DOIS RESISTIRÃO AO ATAQUE - (v12): Força Mútua 

A Bíblia está me dizendo que somente quando eu partilho 
as experiências da vida com outras pessoas é que consigo 
apreciá-las e suportá-las. Vivendo assim, extraio desse 
relacionamento o melhor proveito. E foi isso o que fizeram 
os cristãos da igreja primitiva. Eles aprenderam que para 
sobreviver teriam que buscar ter comunhão uns com os 
outros. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-yuPfT4kNY


 

 

A palavra comunhão na língua original traz a ideia de 
partilhar algo em comum, ajudar outro. Ter 
relacionamento com o outro significa ter comunhão, mas é 
impossível ter comunhão mantendo o outro à distância. 
Relacionar significa aproximar-se! Sentir os sofrimentos e 
ser um veículo de estímulo e restauração. As barreiras têm 
de ser quebradas, as máscaras têm de ser removidas. 

 

3. Absoluta necessidade de integração  

Já entendemos as consequências do isolamento e as 
vantagens do relacionamento. Daí a pergunta que fazemos 
é: COMO VIVER ISSO? 
 

As pessoas não começam a se envolver umas com as outras 
de um dia para outro. O segredo para conseguir isso é um 
firme esforço de integração: INTENCIONALIDADE. É 
preciso buscar intencionalmente esse objetivo de conhecer 
e tornar-se conhecido até que se alcance experimentar as 
bênçãos de que a Bíblia diz, quando nos envolvemos mais 
profundamente na comunhão entre irmãos sem as 
máscaras que nos camuflam. 

- - - - - 

CONCLUSÃO 

Convidamos você a abrir sua mente e coração para tornar-
se um assíduo participante da comunhão do Corpo de 
Cristo, e não um mero expectador do culto dominical da 
Igreja. 

 
 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 
 

1. CONTE SOBRE SUA 1ª EXPERIÊNCIA EM 
CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS? FOI DIFÍCIL SE 
ADAPTAR A ESSE ESTILO DE VIDA? 

 

2. APRENDEMOS 4 BENEFÍCIOS DOS RELACIONAMENTOS 
EM ECLESIATES 4.9-12. VOCE JA FOI VENEFICIADO DE 
ALGUMS DEESAS FORMAS? COMPARTILHE. 

 

3. NO MOMENTO ATUAL, VOCÊ TEM DESFRUTADO DE 
RELACIONAMENTOS ÍNTIMOS? COM QUEM VOCÊ 
DIVIDE SUAS CONQUISTAS E DIFICULDADES?  

 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 
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