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CARTA DO PASTOR 

03 A 09 DE ABRIL 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 INCENTIVE os membros da Célula e relacionar pessoas 
as quais eles desejam orar e apresentar Jesus. 

 QUEBRA-GELO: ORQUESTRA DE UTENSÍLIOS – 
Distribua vários utensílios para os membros da Célula 
(pratos, talheres, copos, etc). Escolha uma música e 
peça para que todos tentem acompanhar tocando o 
“seu instrumento”. Avalie com o grupo o resultado. 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/DPWlsH_IprU      

 SEMANA DE ORAÇÃO: 10 a 17 de Abril (Dom a Dom), 
com o tema “Nos Passos do Cristo da Paixão”. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: HARMONIA NA FAMÍLIA 

(TEXTO BASE: Filipenses 2:1-4) 

INTRODUÇÃO 

Numa orquestra, diferentes músicos usam diferentes 
instrumentos para produzirem harmonia na música.  

Harmonia na Família: 

• Harmonia é a combinação entre os diferentes.  

• Harmonia é uma grande necessidade nas 
famílias. 

 
1. HARMONIA REQUER  CONVERGÊNCIA DE OBJETIVOS  

(Filipenses 2:2b) “tendo um mesmo amor e sendo unidos 

de alma e mente”.  

• É preciso concentrar forças no mesmo ponto 
(sinergia).  Olhar de modo convergente para a mesma 
direção. Trabalhar juntos pelos mesmos objetivos. 

Convergência demanda: 

a) Alto grau de afinidade 

b) Transparência nos relacionamentos (sinceridade) 

c) Diálogo contínuo (ajustar pontos de vista) 

d) Humildade para abrir mão do que é prejudicial 

 

2. HARMONIA REQUER ATITUDES BONDOSAS 
(Filipenses 2:1b) - “e também são bondosos e 

misericordiosos uns com os outros”. 

Pessoas humanas estão sempre sujeitas a falhar embora 
não queiram isso. 

A intimidade expõe os defeitos e isso demanda 
compreensão, graça e perdão. 

Críticas, palavras duras, condenação, cobranças e 
julgamentos precipitados quebram a harmonia. 

• Compreensão, paciência e tolerância promovem a 
harmonia. 

• A pessoa bondosa é amável, gentil, sensível, generosa, 
indulgente. 

• Bondade é fruto do Espírito (Gl 5:22). 

 

3. HARMONIA REQUER A CENTRALIZAÇÃO DO OUTRO 
(Filipenses 2:3-4) “Sejam humildes e considerem os 

outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure 
somente os seus próprios interesses, mas também os dos 
outros.”  

Egoísmo é o pior inimigo do relacionamento familiar. 

“Essa é a era do egoísmo”: egoísmo é o reverso do amor 
e matriz de todos os conflitos. 

Jesus – supremo exemplo de altruísmo  (Fp 2:5-11) 

 

4. HARMONIA REQUER A UNIÃO COM CRISTO (Fl 2:1) 

“por estarem unidos com Cristo (...) participam do Espírito 
de Deus. 

Todo relacionamento humano é desafiador. 

Há dias bons e maus, altos e baixos, sol brilhante e 
nuvens. A família sofre a influência de crises previsíveis e 
imprevistas. 

• Cristo é o fator unificador. 

• Estar unido com Cristo (dependência e submissão) é a 
condição para a harmonia (João 15). 

• Com Cristo na família – tudo é possível! 

Pr Joarês Mendes 

https://youtu.be/DPWlsH_IprU


 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Pensando na figura da Orquestra, como você 
pode contribuir para harmonizar a sua família? 

2. Quais são os maiores desafios que você e sua 
família enfrentam para desfrutar de um ambiente 
de paz e harmonia? 

3. Você tem colocado o outro acima de você? Como 
tem sido essa experiência? 

4. Jesus é o Senhor sobre você e sua família? Há 
alguém na sua casa que ainda precisa conhecer 
Jesus? 

 

Vamos declarar em Fé e Atitude o compromisso 

abaixo: 

Reconheço que viver em harmonia é a 

vontade Deus para minha família. 

Sei que para isso precisamos convergir em 

nossos objetivos, mostrar atitudes 

bondosas e de misericórdia. 

Precisamos também vencer o egoísmo e 

manter a nossa união com Cristo. 

No que depender de mim e com a ajuda de 

Deus, eu quero viver esses princípios. 

Eu quero ter harmonia na minha família. 

Amém! 
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