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CARTA DO PASTOR 

07 a 13 de Novembro 2021 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: “O mar obedece à ordem de Jesus; os 
demônios obedecem à sua voz. A igreja que não 
obedece a ordem de Cristo de fazer discípulos pode 
deixar de ser igreja” (Pr. Léo Matos, Segunda Plus). 

  

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Acesse o link e acompanhe as notícias da PIBJC: 
https://www.youtube.com/c/pibjardimcamburi   

 CÉLULA INFANTIL: Para quem tem célula infantil ou tem 

interesse em começar uma, venha reunir conosco no 

dia 21/11 às 9h no Centro de Celebrações. É necessário 

confirmar presença através do e-mail: mini@pibjc.org. 

 CHÁ DAS MULHERES: Você já está inscrita para esse 

encontro especial que acontecerá no dia 04/12, às 17h? 

Informações detalhadas no Intagram @mulherespibjc e 

com a sua supervisora de células.  

 ELEIÇÃO DIRETORIA: No próximo Domingo, teremos a 

Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da Pibjc para o 

biênio 2022/2023. Será no CDC, às 08h30. 

 
FORMAR 

 15min 

 De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: “A corrida da fé”. (Hebreus 12.1-4) 

Nesta semana, usaremos a mensagem ministrada no 
encerramento da Conferência SOMA, no domingo à noite 
e recomendamos que você a assista na íntegra pelo link 
https://youtu.be/S06oeqwrkqc a partir do tempo 
1h11min. 
INTRODUÇÃO 

Todo aquele que já experimentou um encontro real com 
Cristo Jesus, já é um corredor na maratona da fé, pois já 
recebeu o Espírito que o capacita para a corrida. 

Quando pensamos que alguém que já fez parte da igreja e 
se desviou, na verdade, não estava na corrida, estava 
apenas seguindo uma religião. 

1. O CORREDOR TEM FOCO E DISCIPLINA 

“Conservemos nossos olhos fixo em Jesus.”  (Hb 11:2) 

Uma dieta adequada: O corredor cuida da alimentação 
que faz, pois sabe que precisa de todos os nutrientes que 
vão ser usados durante seu percurso.  

Quando você se alimenta de junk food (lanche rápido) fica 
saciado, mas não nutrido. Quando chega a hora de se 
alimentar com comida saudável, você já está satisfeito de 
modo a recusar o alimento verdadeiro e nutritivo. 

2. O CORREDOR USA ROUPAS APROPRIADAS 

“Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto 
nos rodeia...”  (Hb 11:1b) 

Assim também, aquele que está na corrida da fé precisa se 
livrar dos embaraços da vida e pesos desnecessários que o 
atrapalham e o cansam no percurso.  

No novo nascimento, nos despimos do velho homem e nos 
revestimos do novo padrão em Cristo. 

3. QUE TIPO DE CORRIDA ESTAMOS CORRENDO? 

“Rodeados de uma nuvem de testemunhas...” (Hb 11:1a) 

Nossa corrida é uma corrida de bastão. Começou lá com 
Abel, passou por Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, 
Moisés, José, Davi, os Profetas... passou pelas mãos de 
Jesus que ensanguentou o bastão, foi entregue a Pedro, 
Paulo, os Apóstolos, aos mártires e chegou até nós. 

Vms continuar a corrida e entregar o bastão do evangelho 
para a próxima geração?  

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Você tem se preparado com um boom atleta de Cristo? 
Como tem sido a sua preparação? 

2. Qual o maior obstáculo você tem enfrentado na corrida 
da fé? 

3. Quem te passou o bastão do evangelho? Para quem você 
está passando o bastão? Já tem seu discípulo? 
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