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CARTA DO PASTOR 

01 a 07 de Novembro 2020 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Compartilhe a experiência de 
falar de Jesus para alguém nessa semana! 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Campanha para Aquisição do CDC: Incentive os 
membros da sua Célula a fazer o compromisso. 
Os detalhes da campanha estão no final dessa 
Carta. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: 

 Ore para que as pessoas possam ser completas 
primeiramente em Deus. 

 Ore para que as pessoas sejam sábias ao constituir 
sua família. 

 Ore para que não sejam criadas leis que afrontem 
a família como um projeto de Deus. 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: FAMÍLIA – PROJETO DE DEUS! 

“Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, 
tornando-se os dois uma só carne.” Gn. 2.24 

INTRODUÇÃO 

Ao mesmo tempo que foi criado para ser completo em 
si mesmo e em Deus, o ser humano também foi criado para 
a vida em comunidade. 

Não era parte do plano do Criador que o homem 
vivesse só, sem a companhia de alguém. O Senhor desejou 

que ele compartilhasse tudo o que era bom, tudo o que 
recebera de sua parte. 

Precisamos ser completos em Deus, para não 
depender de pessoas para nossa realização pessoal, mas a 
solidão não é o plano de Deus, a família sim. 

 

1. MATURIDADE PARA DEIXAR 

Com maturidade, uma nova família se forma a partir 
da capacidade de deixar a unidade (família) anterior para 
formar uma nova família. Dois seres completos agora 
formam uma nova unidade (Gênesis 2.24). 

São capazes de deixar emocionalmente (o que não 
significa desonrar ou esquecer os pais), deixar 
financeiramente (capacidade de provisão) e deixar 
geograficamente (construir a nova família num novo 
lugar).  

Também são capazes de deixar seu estilo de vida 
individual para uma vida de comunhão agora. 

 

2. MATURIDADE PARA SE UNIR 

E não apenas são capazes de deixar, mas são capazes 
de unir-se ao ponto de dois serem um.  

Unir-se em intimidade espiritual, moral e, no caso dos 
casados, intimidade física. Passam a ter os mesmos 
objetivos e sonhos, a buscar o mesmo crescimento e 
maturidade. 

Um auxiliando o outro não são mais dois, mas um só. 
Tão unidos que a separação é como cortar a carne: vai 
sangrar, ferir e até matar. 

 

CONCLUSÃO 

A Família é o projeto central de governo de Deus sobre 
a terra, por isso ela é alvo de tantos ataques. 

Os ataques que a família vem sofrendo não são 
apenas os daqueles que descreem nela, mas também a 
negligência a esses princípios nos quais ela é edificada. 

 

* * * * * * 

  



 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 
 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. ESTOU SATISFEITO EM DEUS? RECONHEÇO MINHA 
“COMPLETUDE” PRIMEIRAMENTE NÊLE? 

2. SENDO A FAMÍLIA O PLANO DE DEUS, ESTOU 
EMPENHADO EM FAZÊ-LA UM LUGAR QUE GLORIFIQUE 
A DEUS? 

3. SEJA EU FILHO, PAI OU CÔNJUGE, ESTOU DISPOSTO A 
ME UNIR VERDADEIRAMENTE À MINHA FAMÍLIA? 
ESTOU DISPOSTO A LUTAR POR ELA, COMO QUEM 
LUTA POR SUA PRÓPRIA CARNE? 

4. COMO  POSSO AJUDAR AS FAMÍLIAS À MINHA VOLTA A 
VIVEREM O PLANO DE DEUS PARA ELAS? 

 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

 

 

 

 

CAMPANHA PARA AQUISIÇÃO  

DO CENTRO DE CELEBRAÇÕES! 
 

Estamos diante do grande desafio da 

aquisição definitiva do terreno do Centro de 

Celebrações para juntos construir um legado 

que impactará as futuras gerações! 

 

 

QUEREMOS DESAFIÁ-LO A PARTICIPAR DA 

CAMPANHA DE DUAS FORMAS. 

 

OFERTA DO TESOURO: 
 Essa é nossa primeira oferta e tem como 

objetivo levantar o valor para a Entrada da 

compra do terreno do CDC. 

 Queremos incentivá-lo a preencher seu 

Compromisso e entregar sua Oferta do 

Tesouro até o mês de Dezembro. 

 

 

OFERTA DO PROPÓSITO  
 Essa será a oferta que faremos para o 

pagamento das parcelas mensais. 

 A Oferta do Propósito deve ser um 

compromisso mensal que faça parte do seu 

orçamento. 

 Iniciaremos a entrega dessa Oferta no mês de 

Janeiro/2021. 

 Inicialmente, você fará um propósito de 12 

meses, e nossa oração é que você possa 

renová-lo a cada ano. 
 

 

Saiba mais, acessando: 

https://www.pibjc.com/construindo-um-legado 

 

https://www.pibjc.com/construindo-um-legado

