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CARTA DO PASTOR 

23/maio a 29/maio 2021 
 

 
GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Tempo de oração: Como podemos compartilhar 

nossa fé com as pessoas que tem contribuído para o 

projeto “Prato Cheio” e que ainda não tem um 

compromisso com Jesus? Vamos pedir a Deus que nos 

mostre maneiras de falar do seu amor por elas! 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Assistam nossa “news” e acompanhem o que está 

acontecendo na igreja, em especial a campanha 

“Prato Cheio” (https://youtu.be/VT2Ps0tGXkM). 

Até o dia 31/05, sempre de segunda a sexta das 

12h às 18h, as células podem levar as cestas 

arrecadadas ao templo sede. 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: Salmo 127 - A perspectiva bíblica para a 
infância. 

Compartilhem com os membros da célula a síntese da 

edificação (https://youtu.be/t4zgrFbQXl4). A mensagem 

na íntegra é ministrada no domingo de manhã e fica 

disponível no YouTube. Aproveite esse recurso seguindo a 

direção do Espírito Santo e a necessidade do grupo.  

Neste domingo pela manhã tivemos um momento muito 

especial: a apresentação e dedicação de crianças. Assim 

com José e Maria fizeram com seu filho (Lucas 2.22-38), 

pais e familiares celebram junto do povo de Deus o 

privilégio de receberem o dom da vida. Infelizmente, 

muitas crianças não desfrutam desse ambiente de 

valorização e acolhimento. A triste realidade é que muitas 

vivem em condições de vulnerabilidade e abandono, 

passando por privações e abusos, o que é totalmente 

incompatível com a visão bíblica para a infância.  A Palavra 

de Deus nos oferece a perspectiva adequada, capaz de 

corrigir a nossa visão e aperfeiçoar a nossa prática no 

cuidado dos pequeninos. Ao examinarmos o Salmo 127 

com essa finalidade podemos desenvolver:   

Uma perspectiva espiritual: toda criança é “herança do 

Senhor”. Ou seja, é obra do Criador, sua imagem e 

semelhança. Não apenas nossos filhos, mas todas as 

crianças, inclusive aquelas que não foram planejadas ou 

desejadas; aquelas que foram rejeitadas ou abandonadas. 

Desse modo, toda criança é preciosa e deve ser valorizada! 

Uma perspectiva prática: Essa perspectiva espiritual deve 

ser transformada em ação. Assim, no dia a dia nós devemos 

nos dedicar e até nos sacrificar para oferecer proteção e 

provisão, ensino e correção integral aos pequeninos. Se os 

filhos são como “flechas” (v.4), nós devemos ser como 

“arcos” permitindo que o Arqueiro Celestial nos estique o 

quanto for necessário para o bem deles. 

Uma perspectiva de fé: O versículo 5 afirma que o homem 

que tem muitos filhos é feliz!  Ou seja, devemos encarar 

todo nosso esforço em favor das crianças como algo 

positivo, e um verdadeiro privilégio. Investimos na vida dos 

filhos pela fé, pois cremos que as promessas de Deus 

frutificarão nas próximas gerações. 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1.O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. 

Você conhece alguma criança cujo comportamento desafia 

esse conceito? Você consegue vê-la de modo espiritual, 

como Deus a vê? 

2.Como você lida com as crianças que não se encaixam em 

suas expectativas? O que você pode fazer para 

compartilhar o amor de Deus com elas? 

3.Investir nas próximas gerações é um grande privilégio, 

mas também pode ser cansativo e desafiador. O que você 

precisa receber da parte de Deus para cumprir essa 

gloriosa missão? 
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