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CARTA DO PASTOR 

31/JULHO a 06/AGOSTO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 TESTEMUNHO: Alguém da Célula participou do 
Encontro com Deus? Esse é o tempo de compartilhar. 

 OIKÓS: Vamos passar nossa lista de OIKÓS a limpo. Tem 
algum testemunho de conversão na lista? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 DIVULGUE PIBJC NEWS: https://youtu.be/oMHZH9W49U0  

 AULA INAUGURAL DA EBD: Será no próximo Domingo 
(07/Ago), às 10h, no CDC. Estará ministrando o Pr Yuri 
Breder (Escola do Discípulo). 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: O AMOR DE DEUS POR VOCÊ! 
 II SAMUEL 9:1-7   |    1 Samuel 20.11-17 
 

INTRODUÇÃO: Hoje vamos aprender sobre a Graça e o 
Amor de Deus através da história de Davi e Mefibosete. 
O AMOR DE DEUS POR VOCÊ SE REVELA EM GRAÇA. 
 
1 – A GRAÇA TRANSPÕE BARREIRAS (II Samuel 9:3) 
“Vive ainda alguém da família de Saul? perguntou Davi.” 

• Deus se lembra e vai atrás de você quando todos já se 
esqueceram. 

• O Senhor não te abandonará. 

 
2 – A GRAÇA SUPRE NECESSIDADES (HEBREUS 4:16) 
“Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a 
confiança, a fim de recebermos misericórdia e 
encontrarmos graça que nos ajude no momento da 
necessidade.” 

• A Graça supre as necessidades físicas, emocionais e 
espirituais. 

3 – A GRAÇA É ABUNDANTE (II Samuel 9:10) 
“Você, Ziba, os seus filhos e os seus empregados cultivarão 
a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita 
para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá 
sempre à minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte 
empregados.” 

• O Senhor moverá os recursos necessários para que a sua 
provisão chegue até a sua mesa. 

 
4 – A GRAÇA É RESTAURADORA (II Samuel 9:9) 
“Disse Davi a Mefibosete... “te restituirei todas as terras de 
Saul, teu pai” 

• Você se lembra do Filho Pródigo que recebeu vestes 
novas, anel e sandálias ao voltar para a Casa do Pai? 

 
5 – A GRAÇA É TRANSFORMADORA (II Samuel 9:11) 
““porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos 
filhos do rei.” 

• De fugitivo, abandonado e esquecido, Mefibosete passa 
a viver entre os Príncipes. 

 
CONCLUSÃO 
Viva pela Graça de Cristo!   “Mas ele me disse: "Minha graça 
é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda mais 
alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de 
Cristo repouse em mim.” 2ª Coríntios 12:9 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. A Salvação é pela Graça. Você já convidou Jesus para 
ser o Salvador e Senhor da sua vida? 

2.  Graça é Dependência. Você vive na dependência 
completa de Deus? Compartilhe! 

3.  A Graça Supre. Compartilhe uma experiência onde 
você recebeu a PROVISÃO de Deus, seja no aspecto 
material, emocional ou espiritual! 

4.  A Graça Restaura e Transforma. Em Cristo você tem 
uma nova posição como Filho de Deus. Como essa 
condição tem se manifestado no seu dia a dia? 
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