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CARTA DO PASTOR 

26/Julho a 01/Agosto 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? 

 Peça para alguém testemunhar sobre uma 
experiência do compartilhar o amor de Cristo. 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 FAÇA 01 LIGAÇÃO NESSA SEMANA 

 Que tal fazer a diferença na vida de uma pessoa 
nessa semana. Escolha alguém, ore por essa 
pessoa, depois ligue e compartilhe algo de Deus 
para essa vida tão preciosa. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

  

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 
EDIFICAÇÃO: DAI-LHES VÓS DE COMER 

 MARCOS 6:30 A 44 

 
INTRODUÇÃO: Com a Pandemia por Coronavirus, os 
projetos sociais da igreja, liderados pela ABEAS (Ass. 
Batista de Educação e Ação Social) foram ainda mais 
desafiados, assim como os discípulos de Jesus diante de 
uma multidão faminta: Leia Marcos 6.30-44. 

 

I. ACEITAMOS O DESAFIO DADO POR JESUS. 

A ordem do filho de Deus chegou até nós: “Deem vocês 
mesmos comida a Eles!” E assim, com o maciço apoio do 
povo de Deus juntamos os nossos recursos (cinco pães e 
dois peixes) e colocamos em Suas mãos.  

Desse modo experimentamos, mais uma vez o poder 
milagroso e multiplicador do filho de Deus. Veja um pouco 
do que Deus fez através da PIBJC/ABEAS: 

 10.490 Kg de alimentos: 525 famílias atendidas com 
cestas básicas nos bairros: Morada da Barra (Vila Velha), 
Bairro da Penha, Maria Ortiz, Jardim Camburi, Bairro da 
Penha, São Pedro (Vitória), Pitanga, Vista da Serra, Jardim 
Carapina, Balneário de Carapina, Chapada Grande, Hélio 
Ferraz (Serra), Nova Valverde, Padre Gabriel, Cariacica 
Sede (Cariacica) Bairro Universal (Viana). 

 1000 máscaras confeccionadas 

 E mais: 37 bolsas de sangue coletadas; 300 peças de 
vestuário (Masculino, feminino e infantil); 50 pares de 
calçados; 02 fogões; 01 Microondas; 10 lençóis e fronhas; 
06 toalhas de banho; 50 brinquedos. 

Isso tudo representa muito mais do que números, é o 
relato de como Deus tem feito multiplicações através do 
Seu povo. 

 

II. AINDA HÁ MUITO O QUE SER FEITO. 

E depois do milagre da multiplicação? O que aconteceu? 
A fome acabou? O ministério de Jesus continuou, e o nosso 
deve continuar também!  

Leia Marcos 8.1-10. As necessidades continuaram 
surgindo, e Jesus continuou usando seus discípulos para 
alimentar a multidão!  

Por isso, continuaremos a nos esforçar em fazer o bem, e 
vamos avançar lançando um novo projeto para alimentar 
não só a fome física e social, mas também a fome 
emocional e espiritual daqueles que estão passando por 
sofrimento: 

Atualmente, temos os projetos: Corona Vida (Cuidado com 
membros do grupo de risco); Mãos Cheias (arrecadação de 
alimentos), Mão Amiga (rede oferta e procura de produtos 
e serviços) que continuam funcionando. 

E estamos iniciando um novo projeto: ESCUTA AMIGA, que 
visa objetivo oferecer apoio às pessoas que estão em 
situação de sofrimento emocional e vulnerabilidade social 
através do amparo espiritual. 

Será um serviço de escuta telefônica com aconselhamento 
bíblico e oração e, se necessário, encaminhamento para 
outros serviços oferecidos pela igreja/comunidade/poder 
público. 

E você, membro da Pibjc e ativo na vida em Células, poderá 
ser um instrumento precioso nesse momento. 

 



 

III. AO FAZER PARTE, VOCÊ FAZ A DIFERENÇA! 

Você sabia que 100% do resultado financeiro dos cursos da 
ABEAS (Acorde, Prime e Espaço Nave) são investidos na 
AREA SOCIAL DA PIBJC? Por isso, é fundamental você saber 
que ao investir num dos cursos da ABEAS, está investindo 
no Reino de Deus e também na obra missionária.  

Sim! Porque a ação social cristã é, essencialmente, uma 
ação missionária que glorifica a Deus e resulta em muitas 
ações de graças: 2 Coríntios 9.6-13 

Então, ajude-nos a divulgar os cursos de música, inglês e 
reforço escolar da PIBJC, e se puder, faça logo sua 
matrícula! Somente assim a social missionária da nossa 
igreja vai alcançar mais e mais vidas, para a glória de Deus! 

 

* * * * * * 

 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

Equipe da ABEAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITORIOSAS 2020 

31/JULHO A 02/AGOSTO 

TOTALMENTE ON-LINE E GRATUTITO! 

 

 

 

Estamos na contagem regressiva para o Vitoriosas 
2020! O tema desse ano é: TRANSFORMADAS!  

Serão 3 dias, com uma programação abençoada e 
desenvolvida para cuidar de você Mulher. 

Escolha um cantinho especial para acompanhar cada 
sessão e desfrutar das maravilhas que o nosso Deus 
tem preparado para nós neste tempo. 

🦋 Congresso Vitoriosas 2020 

📱 Online: YouTube PIB Jardim Camburi 

🗓️ Data: 31 de julho, 1 e 2 de agosto 

💵  Inscrições: GRATUITO 

 
Siga também: 
#mulherespibjc  #congressovitoriosas2020 
#vitoriosas2020 #vitoriosaspibjc 
#Transformadaspibjc 
#vitoriosasTransformadas 

https://business.facebook.com/hashtag/mulherespibjc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgPPBpe_1nWXCp6g_aVe4a2IEfPmfCn3pCu1kPck8IWgQFtVfNAT0HlZB4KPw0KGA2rM2yGFzfqWgG0wfDOR-z1t6KOvAS-nwxNgxPoO5J7v3z7umjE_vimWYtuEp01li7wRfzF8Sbcevj7AAVXJ82FYqHX2SPNFKZKmVT2qeWiY_UVxiSY4slk-I325TY7SUvVsQWm0CvKg5UEV6ERTrQR6JzX-b9Rialpm_v2K6ybrTu0I_G4ibjmmK3O-XE61wVim5Dvw2YGhgkZlzTAZiIyt5WIWFNkk3zsGXkIinbO2MIWXh1L8b9EbakmZM-dctGvfgEz3401aNkL1HHTf4LfKD-Ou_ZSlCzU58rAhl8uazhGByep1aq4VM4DeJLYHS7aTAuB8WDRB1ucnF2cPOD6GcYkodI7fZHr2PwjRQ40_Q&__tn__=%2ANK-R
https://business.facebook.com/hashtag/congressovitoriosas2020?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgPPBpe_1nWXCp6g_aVe4a2IEfPmfCn3pCu1kPck8IWgQFtVfNAT0HlZB4KPw0KGA2rM2yGFzfqWgG0wfDOR-z1t6KOvAS-nwxNgxPoO5J7v3z7umjE_vimWYtuEp01li7wRfzF8Sbcevj7AAVXJ82FYqHX2SPNFKZKmVT2qeWiY_UVxiSY4slk-I325TY7SUvVsQWm0CvKg5UEV6ERTrQR6JzX-b9Rialpm_v2K6ybrTu0I_G4ibjmmK3O-XE61wVim5Dvw2YGhgkZlzTAZiIyt5WIWFNkk3zsGXkIinbO2MIWXh1L8b9EbakmZM-dctGvfgEz3401aNkL1HHTf4LfKD-Ou_ZSlCzU58rAhl8uazhGByep1aq4VM4DeJLYHS7aTAuB8WDRB1ucnF2cPOD6GcYkodI7fZHr2PwjRQ40_Q&__tn__=%2ANK-R
https://business.facebook.com/hashtag/vitoriosas2020?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgPPBpe_1nWXCp6g_aVe4a2IEfPmfCn3pCu1kPck8IWgQFtVfNAT0HlZB4KPw0KGA2rM2yGFzfqWgG0wfDOR-z1t6KOvAS-nwxNgxPoO5J7v3z7umjE_vimWYtuEp01li7wRfzF8Sbcevj7AAVXJ82FYqHX2SPNFKZKmVT2qeWiY_UVxiSY4slk-I325TY7SUvVsQWm0CvKg5UEV6ERTrQR6JzX-b9Rialpm_v2K6ybrTu0I_G4ibjmmK3O-XE61wVim5Dvw2YGhgkZlzTAZiIyt5WIWFNkk3zsGXkIinbO2MIWXh1L8b9EbakmZM-dctGvfgEz3401aNkL1HHTf4LfKD-Ou_ZSlCzU58rAhl8uazhGByep1aq4VM4DeJLYHS7aTAuB8WDRB1ucnF2cPOD6GcYkodI7fZHr2PwjRQ40_Q&__tn__=%2ANK-R
https://business.facebook.com/hashtag/vitoriosaspibjc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgPPBpe_1nWXCp6g_aVe4a2IEfPmfCn3pCu1kPck8IWgQFtVfNAT0HlZB4KPw0KGA2rM2yGFzfqWgG0wfDOR-z1t6KOvAS-nwxNgxPoO5J7v3z7umjE_vimWYtuEp01li7wRfzF8Sbcevj7AAVXJ82FYqHX2SPNFKZKmVT2qeWiY_UVxiSY4slk-I325TY7SUvVsQWm0CvKg5UEV6ERTrQR6JzX-b9Rialpm_v2K6ybrTu0I_G4ibjmmK3O-XE61wVim5Dvw2YGhgkZlzTAZiIyt5WIWFNkk3zsGXkIinbO2MIWXh1L8b9EbakmZM-dctGvfgEz3401aNkL1HHTf4LfKD-Ou_ZSlCzU58rAhl8uazhGByep1aq4VM4DeJLYHS7aTAuB8WDRB1ucnF2cPOD6GcYkodI7fZHr2PwjRQ40_Q&__tn__=%2ANK-R
https://business.facebook.com/hashtag/transformadaspibjc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgPPBpe_1nWXCp6g_aVe4a2IEfPmfCn3pCu1kPck8IWgQFtVfNAT0HlZB4KPw0KGA2rM2yGFzfqWgG0wfDOR-z1t6KOvAS-nwxNgxPoO5J7v3z7umjE_vimWYtuEp01li7wRfzF8Sbcevj7AAVXJ82FYqHX2SPNFKZKmVT2qeWiY_UVxiSY4slk-I325TY7SUvVsQWm0CvKg5UEV6ERTrQR6JzX-b9Rialpm_v2K6ybrTu0I_G4ibjmmK3O-XE61wVim5Dvw2YGhgkZlzTAZiIyt5WIWFNkk3zsGXkIinbO2MIWXh1L8b9EbakmZM-dctGvfgEz3401aNkL1HHTf4LfKD-Ou_ZSlCzU58rAhl8uazhGByep1aq4VM4DeJLYHS7aTAuB8WDRB1ucnF2cPOD6GcYkodI7fZHr2PwjRQ40_Q&__tn__=%2ANK-R
https://business.facebook.com/hashtag/vitoriosastransformadas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgPPBpe_1nWXCp6g_aVe4a2IEfPmfCn3pCu1kPck8IWgQFtVfNAT0HlZB4KPw0KGA2rM2yGFzfqWgG0wfDOR-z1t6KOvAS-nwxNgxPoO5J7v3z7umjE_vimWYtuEp01li7wRfzF8Sbcevj7AAVXJ82FYqHX2SPNFKZKmVT2qeWiY_UVxiSY4slk-I325TY7SUvVsQWm0CvKg5UEV6ERTrQR6JzX-b9Rialpm_v2K6ybrTu0I_G4ibjmmK3O-XE61wVim5Dvw2YGhgkZlzTAZiIyt5WIWFNkk3zsGXkIinbO2MIWXh1L8b9EbakmZM-dctGvfgEz3401aNkL1HHTf4LfKD-Ou_ZSlCzU58rAhl8uazhGByep1aq4VM4DeJLYHS7aTAuB8WDRB1ucnF2cPOD6GcYkodI7fZHr2PwjRQ40_Q&__tn__=%2ANK-R

