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CARTA DO PASTOR 

27/junho a 03/julho 
2021 

 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Momento Óikos: Ore para que possamos acolher as 
pessoas da melhor forma possível e convide alguém 
para participar do encontro de sua célula (virtual ou 
presencial); 
  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam nossa “News” e acompanhem o que está 
acontecendo na igreja; 
(https://youtu.be/VnljxNWjFpU) 

 Tivemos poucas doações em relação ao último mês, 
participe doando e mantendo seu compromisso com 
Campanha Prato Cheio; 

 Participou do Culto da Noite? Já começou seu 
discipulado, se ficou com dúvida assista o culto 
novamente? 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 
Compartilhem com os membros da célula a síntese da 
edificação (https://youtu.be/R9hISGcRKVk).  

EDIFICAÇÃO: TEXTO BASE: MATEUS 5.6 
“Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a 
vontade de Deus, pois ele as deixará completamente 
satisfeitas. “ 
 
INTRODUÇÃO 
Como já temos falado cada bem-aventurança se eleva 

sobre a anterior, é como se estivéssemos subindo uma 

escada, é mais sublime ter fome e sede de justiça do que 

ser manso, mas ninguém pode ter sede e fome de justiça 

se não passou por: ter se convencido da pobreza de sua 

alma, ter sido conduzido a chorar pelo pecado e ter se 

voltado humildemente aos olhos de Deus. 

No momento de nossa regeneração uma nova natureza 

nos é comunicada e esta natureza mudada é feita 

semelhante a natureza de Deus, o pecado é destronado. 

Um homem assim é tomado pelo desejo que não 

houvesse fraudes, roubos, falsas testemunhas, anela ver 

as guerras se findando, governos justos em cada nação, 

sua oração é: Senhor venha o teu reino, pois o teu reino 

é justiça e paz. 

 

O HOMEM BEM-AVENTURADO TEM UM DESEJO 
REAL 
 A fome e a sede são atos reais, não há nada mais real 

no mundo do que a fome e a sede, e o homem 
verdadeiramente bem-aventurado tem essa paixão 
real, desejo e anseio pela justiça. 

 É real e natural que o homem que precisa de pão 
tenha fome, assim como é real é natural que o 
homem que tem a nova natureza busque a 
santificação e a justiça. 

 Ter fome e sede de justiça é um sinal de vida 
espiritual, nunca se viu um morto ter fome ou sede, 
viu? Então se você tem fome e sede de justiça está 
vivo espiritualmente.  
 

O HOMEM BEM-AVENTURADO TEM A BENÇÃO DA 
SACIEDADE 
 Deus fez o coração do homem de tal maneira que 

que nada pode saciá-lo a não ser o próprio Deus, 
quando um homem é salvo, ele obtém tudo o que 
necessita, quem tem Cristo está satisfeito, está 
completamente saciado. 

 Pode parecer difícil quando olhamos ao nosso redor 
e nos deparamos com o crescimento das injustiças, 
mas o Senhor vive, somente a justiça triunfará e toda 
a iniquidade e todo falso caminho será pisado. 

 Precisamos continuar lutando, somos implantadores 
do Reino, sedentos e famintos por sua justiça. 
 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Você se sente vivo espiritualmente?  

2. A fome e a sede de justiça estão latentes em 

você? 

3. Onde Deus tem te colocado você tem sido um 

implantador do Reino de Deus? 
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