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CARTA DO PASTOR 

13/junho a 19/junho 
2021 

 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Momento Óikos: Quem você conhece que precisa 
do consolo de Deus? Anote o nome e compartilhe 
com sua célula; comprometam-se a orar diariamente 
por essa pessoa e fale do amor de Cristo para ela; 
  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam nossa “News” e acompanhem o que está 
acontecendo na igreja 
(https://youtu.be/7E6GPffzeKE); 

 Campanha Prato Cheio continua a partir do dia 
15/06, doe suas cestas e alimente milhares de 
pessoas; 

 Se você deseja servir em algum dos ministérios da 
PIBJC, fique atento, estamos precisando de 
voluntários para os ministérios em diversas funções: 
Equipe de integração; MINI; Recepção; 
Estacionamento; Comunicação; Para informações e 
inscrições, acesse o link abaixo: 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYH
WRkeec34CkTeMuHw7yhRG6yu61KL_odfBLTSCQ6f
Zgucw/viewform)  

 Já se inscreveu no GLOBAL LEADER SUMMIT2021, 
esse ano com desconto exclusivo para FAMÍLIA PIBJC 
de 35% com Ticket PIBJC21; 
 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

Compartilhem com os membros da célula a síntese 

da edificação (https://youtu.be/mCBOB5OCw_Y).  

EDIFICAÇÃO: TEXTO BASE: MATEUS 5.4 

Bem aventurados os que choram, ... 

Jesus começa essa exposição com uma a resposta ao 

salmo 42:5 “por que você está assim tão triste, ó 

minha alma? Por que está assim tão perturbada 

dentro de mim? ...” 

Entender que cada um de nós é pobre 

espiritualmente nos leva a chorar. 

DE ACORDO COM A PALAVRA DE DEUS É MELHOR O DIA 

DA MORTE DO QUE O DIA DO NASCIMENTO: 

Leia Ec. 7:1-6 Várias situações naturais podem nos 

abater e nos entristecer, veja alguns personagens 

bíblicos que sofreram luto;  

 Abraão: gen. 23:1-4 –morte de Sara; 
 Jacó: Gen. 37:34.35; -  notícia da morte de José; 
 Israelitas: Deut.34:7,8; - morte de Moisés; 
A tristeza de Cristo é pelo PECADO e pelo estado 
pecaminoso e o resultado do PECADO a morte:  
 Jesus: 
Lc.19:41-44; - o pecado de Jerusalém; 
Jo. 11:35-38; - a tristeza e comoção de Jesus ao ver o 
resultado da morte humana; 
A falha em encontrar a alegria cristã é repelir a 
doutrina do pecado, querer alegria sem a convicção 
do pecado é como querer viver curado sem ter 
passado pelo processo de cicatrização e cura da 
ferida; 
O CHORO VAI ACABAR – O PRANTO VAI CESSAR: 
O resultado do processo de choro e lamento pelo 
pecado pessoal e a convicção do mal que ele tem 
causado no mundo é o consolo de Deus;  
Nossa esperança, alegria e júbilo está no Senhor: 
Leia Apocalipse 21:1-8 (leia na célula AP.21-4)  
 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 
TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Temos vivido um tempo de luto e dor. Como tem sido 
para você passar por esse tempo e qual tem sido o 
luto que você tem enfrentado ou enfrentou?  

2. Você conhece alguém que tem passado por luto e 
prejuízos, perdas nos relacionamentos durante esse 
tempo?  

3. Você já se arrependeu pelos seus pecados? Faça uma 
oração individual e peça misericórdia e consolo para 
Jesus! 

4. Compartilhe como o consolo e perdão de Cristo te 
alcançaram e pense em levar essa mensagem de 
esperança a quem ainda não conhece Jesus.  

Encerre com um louvor e oração de gratidão agradecendo 
por ele ter garantido o resultado final não haverá mais 
morte, nem luto, nem pranto, nem dor louvando a Deus.  
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