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CARTA DO PASTOR 

08 a 14 DE MAIO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 Compartilhem sobre a lista de Oikós. Há alguém na 
lista mais aberto ao evangelho? 

 Vamos programar uma ação evangelística da Célula? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/FUx9e7Q50iw          

 MAIO DA FAMÍLIA: Participe da Campanha pela 
Família nas terças-feiras, no culto Vida Vitoriosa, às 
18h, Templo. 

 RETIRO DOS SONHOS: Líder, faça a sua inscrição. O 
Retiro dos Sonhos será uma bênção, um momento 
incrível de Renovo no Senhor. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: CAMINHO DA RESTAURAÇÃO!  
 (EZEQUIEL 37:1 A 4) 

INTRODUÇÃO: Momentos difíceis e traumas adquiridos 
não são um ponto final em nossa história. Deus pode nos 
restaurar memo diante do cenário mais terrível. 

 

1. DEIXE DEUS TE CONDUZIR NO CAMINHO 
ME LEVOU pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio 
de um vale que estava cheio de ossos. (Ez 37:1b). 

• Só Deus pode nos conduzir por esse caminho em 
segurança. 

 
2. RECONHEÇA A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA.  
Ele ME FEZ ANDAR ao redor deles, e pude ver. (Ez 37:2) 

• O processo de terapia divina da restauração passa pela 
identificação da dor 

3. DECLARE AS VERDADES 
Disse o Senhor: Será que esses ossos podem reviver? 

Respondi: Senhor, Tu o sabes.  

Então ele me disse: PROFETIZE para esses ossos... então 
PROFETIZEI como me havia ORDENADO”  (Ez 37:3,4 e 7). 

• Não profetizamos de acordo com a nossa visão ou as 
nossas possibilidades. Falamos de acordo com o que 
Deus vê a respeito de nós. 

 

4. CLAME PELO ESPÍRITO SANTO 
A seguir ele me disse: “Profetize ao espírito; profetize, 
filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o Soberano, o 
Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre 
dentro desses mortos, para que vivam”. Ezequiel 37:9 

Profetizei conforme a ordem recebida, e o ESPÍRITO 
ENTROU NELES; eles receberam vida e SE PUSERAM EM 
PÉ. Era um exército enorme! (Ezequiel 37:10) 

Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão, e eu os 
estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão 
que eu, o Senhor, falei, e fiz. Palavra do Senhor. (Ez 37:14). 

• A restauração de Deus só é completa quando você se 
torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. Qual área da sua vida precisa passar por um 
processo de Restauração? Compartilhe! 

2. Você pode identificar sua real condição em 
relação a traumas e dores que precisam de cura? 
Comente: 

3. Quais são as Palavras de Deus pra você diante 
desse quadro? Você pode PROFETIZÁ-LAS? 

4. Você tem buscado e permitido o enchimento do 
Espírito Santo sobre sua vida? O quanto o Espírito 
de Deus tem controlado sua vida? 
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https://youtu.be/FUx9e7Q50iw

