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CARTA DO PASTOR 

05 a 11 de Julho 2020 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Quais são as pessoas que não 
conhecem a Jesus e você está orando e fará 
contato? 

 Peça para alguém testemunhar sobre uma 
experiência do compartilhar o amor de Cristo. 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 FAÇA 03 LIGAÇÕES NA SEMANA 

 Convide irmãos e amigos para participarem da 
Conferência Missionária da PIBJC (10 a 18/Julho). 

 Ligue e compartilhe Jesus nessa semana. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

 IGREJA (Renascer Praise) 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: ALVOROÇANDO O MUNDO  

Atos 16:6 a 34  |  Atos 17:6 - Estes que têm alvoroçado o 
mundo chegaram também aqui, 

INTRODUÇÃO:  

Estamos abrindo o mês da MISSÃO na Pibjc. E precisamos 
entender que a obra missionária deve marcar o DNA da 
Igreja e deve ser feita no poder do Espírito Santo. 

Vamos aprender três verdades sobre a obra missionária 
que alvoroça o mundo! 

 

I.  A MISSÃO que alvoroça o mundo é realizada com 
VISÃO (Atos 16:6 a 10) 

O texto diz por duas vezes que o Espírito Santo OS 
IMPEDIU de anunciar o evangelho na Ásia. Isso nos ensina 
que precisamos aprender a fazer a vontade de Deus da 
maneira de Deus. 

Paulo e Silas atenderam prontamente. Obediência e 
prontidão devem ser marca registrada da Igreja. Lembre-
se: obediência atrasada é desobediência disfarçada. 

 

II. A MISSÃO que alvoroça o mundo é potencializada 
com ORAÇÃO (Atos 16:11 a 16) 

O primeiro lugar que foram ao chegar em Filipos foi o 
LUGAR DE ORAÇÃO e de lá saiam para realizar a obra. 

Devemos potencializar nossa vida em todos os aspectos 
através do Quarto de Escuta (Tempo a sós com Deus). 

Com intimidade com Deus, Paulo discerniu o mundo 
espiritual e abalou as estruturas daquela cidade, 
destronando as potestades que agiam naquele lugar. 

 
 

III. A MISSÃO que alvoroça o mundo é consolidade 
como ADORAÇÃO (Atos 16:16 a 34) 

Após terem obedecido a Deus, mudado os planos de 
viagem, evangelizado em Filipos e libertado uma jovem da 
possessão, Paulo e Silas recebem qual prêmio? Açoites e 
prisão. Muitos teriam desanimado e murmurado.  

Eles, porém, resolveram fazer um louvorzão na prisão, e o 
resultado foi cadeias rompidas, e a conversão do carcereiro 
e da sua família. 

A MISSÃO deve ser um estilo de vida dos adoradores. 

E lembre-se: Adoração que não resulta no cumprimento 
da Missão é bajulação, e Deus não quer ser bajulado! 

 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

Em que nível de comunhão você está agora? 

1. VOCÊ CONSIDERA QUE É UM DISCÍPULO QUE ESTÁ 
CUMPRINDO A MISSÃO? COMPARTILHE SOBRE ISSO! 

2. CONTE-NOS SOBRE MOMENTOS DE ADORAÇÃO NOS 
DIAS DE ADVERSIDADE EM SUA VIDA. 

3. QUAIS SÃO AS PESSOAS QUE VOCÊ TEM 
COMPARTILHADO O AMOR DE CRISTO? 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 



 

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 2020 
 

NOSSA CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA  
COMEÇA NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA (10/JULHO). 

 
SALVE ESSA DATA E PARTICIPE. 

SERÁ TRANSMITIDO PELO CANAL DO YOUYUBE! 
 

 
 
 

 

TERÇA X (07/JULHO) 
 

 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 

FIQUE FIRME EM JESUS! 
 

 


