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CARTA DO PASTOR 

31 a 06 de Novembro 2021 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Veja com seu oikós se ele perdeu 
alguém do relacionamento próximo, neste tempo de 
pandemia. Seja consolo de Deus para ele e compartilhe 
a mensagem de esperança presente em 1º 
Tessalonicenses 4.13-18. 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Acesse o link e acompanhe as notícias da PIBJC: 
https://youtu.be/zq7RzBoeL8M  

 SOMA: Conferência promovida pela Juventude para 

edificar a todos da PIBJC. Neste fim de semana. 

Dias 5 a 7, no Centro de Celebrações. 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: Ajuntamento 
https://www.youtube.com/watch?v=9_NknjAb9Bw 
 

 
FORMAR 

 15min 

 De dentro para o CENTRO 
Veja a síntese da mensagem do domingo à noite:  
https://youtu.be/8xIA4oACzis 
 
EDIFICAÇÃO: “A Esperança de Vida Eterna”. 

INTRODUÇÃO 

A presente geração nunca se deparou com tamanho 
número de mortes. Na 2ª Grande Guerra, morreram entre 
60 a 80 milhões de pessoas. Lamentavelmente, com a 
pandemia da COVID-19, já morreram mais de 246 milhões 
em todo o mundo, dos quais 608 mil só no Brasil. No ES 
foram 12.915 vidas ceifadas. A morte não é bem-vinda. 
Não podemos nos conformar com ela. A vida deve ser 
sempre valorizada e é preciso lutar contra a morte.  

O que a Bíblia diz sobre a morte? 

1. A MORTE É RESULTADO DO PECADO, MAS A VIDA É UM 
PRESENTE DADO POR DEUS – Romanos 6.23 

“O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”. 

Falar sobre a morte, mesmo em meio ao sofrimento, é falar 
de vida, da esperança e da certeza da presença com Deus. 

Billy Graham disse que “ninguém está verdadeiramente 
preparado para viver enquanto não estiver preparado para 
morrer”. 

É Jesus quem nos prepara para lidar com a vida e a morte. 

2. PARA OS QUE CREEM EM JESUS...  I Tessalonicenses 4.13-18 

- Não há lugar para o desespero, apenas esperança (13) 

- Os mortos serão ressuscitados e glorificados (15-16) 

- A vida eterna será vivida para sempre com o Senhor (17) 

3. A RESSURREIÇÃO DE CRISTO É A GARANTIA DA 
RESSURREIÇÃO DAQUELES QUE CREEM – I Coríntios 15.20-26 

- Por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão (22). 

- Veremos a morte da morte (26). 

- A história de Lázaro é uma demonstração da autoridade 

de Cristo sobre a morte: Leia João 11.17-27; 38-44. 

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda 
que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca 

morrerá. Você acredita nisso”? (25) 
  

4. O QUE FAZER COM A DOR DA SAUDADE DE QUEM PARTE? 

- Buscamos o consolo que provém do Espírito Santo e o 
afago dos familiares, amigos e irmãos.  
- Quando vier a saudade e o sofrimento tentar se instalar, 
encha sua mente com a esperança de que seu ente querido 
está com Deus.  
- Quando o medo aparecer, querendo roubar sua paz, corra 
para os braços daquele que pode lhe amparar com a 
segurança de vitória sobre a morte. 
Portanto, ANIMEM UNS AOS OUTROS com essas palavras 
(I Tessalonicenses 4.18). 
 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Você precisou lidar com o luto, recentemente? Como 

tem sido isso para você? 

2. Como você se sente ao pensar sobre a finitude da vida e 

a morte? 

- Dediquem-se uns aos outros ministrando o consolo e o 

encorajamento do Espírito Santo.  

 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://youtu.be/zq7RzBoeL8M
https://www.youtube.com/watch?v=9_NknjAb9Bw
https://youtu.be/8xIA4oACzis

