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CARTA DO PASTOR 

28/AGO a 03/SET 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: A Célula está organizando um evento de 
conexão para as pessoas da lista de OIKÓS? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro.  

 SEMINÁRIO DE DONS: Dia 01/OUTUBRO. Inscreva-se! 

 MULTIPLIQUE 2022 | SIMPLESMENTE IGREJA: Acesse: 
https://www.e-inscricao.com/jmn/multiplique2022.  

Utilize o cupom #pibjc para fazer sua inscrição e receba 
um super desconto. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: SERVO MULTIPLICADOR 
 Mateus 20:28 - E, qualquer que entre vós 

quiser ser o primeiro, seja vosso servo. 
 

INTRODUÇÃO: O serviço de Cristo (anunciar as boas 
novas e salvar o homem) 

O serviço de Cristo se estende a nós, seus discípulos. Dessa 
forma somos uma Agência de Servos. 

OS TRÊS CS DO SERVO MULTIPLICADOR: 
 

1. C de COMPARTILHAR (Lucas 6:38a – “Deem e será 
dado a vocês: uma boa medida, calcada, sacudida e 
transbordante será dada a vocês. 

• Não retenha o seu chamado. 

• Não terceirize o seu chamado. 

• O ápice do COMPARTILHAR é a COMUNHÃO. 

2. C de CAPACITAR (Mt 14:16 - “Dai-lhes vós de comer”) 

• Expor a necessidade, colher ideias, organizar o 
serviço e promover a multiplicação. 

• Não seja o Líder Rambo: faz tudo sozinho, sai 
explodindo tudo e no final está triste. Nosso 
chamado é pela comunhão. 

 

3. C de COMISSIONAR (Mt 16:15 - “Ide por todo o 
mundo”) 

• Enviar pessoas na total dependência de Deus: Os 
discípulos não se achavam prontos, mas na visão de 
Jesus, eles só precisavam do Espírito Santo… o resto 
aconteceria durante o IDE. 

• Os discípulos fracassaram algumas vezes, mas o 
Senhor continuou os enviando. 

• Comissionar é dar Continuidade. 

• O reino de Deus é um reino de LEGADO. 

 

CONCLUSÃO  

Mateus 25:14 a 30 - Parábola dos talentos. 

• O Senhor nos confia aquilo que podemos multiplicar! 

• Não se torne um servo miserável enterrando os talentos 
que o Senhor lhe deu. 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. O Senhor não chama líderes, Ele chama servos. Você 
tem sido um Servo fiel ao Senhor e à sua obra? 
Comente sua resposta. 

2.  Servos Compartilham. Quais os dons e talentos que 
você tem usado para servir ao Senhor e aos seus 
irmãos? 

3.  Servos Capacitados. Você tem servido a Deus com 
excelência ou com sobras? Como tem utilizado seu 
Tempo, Talentos e Tesouros? 

4.  Servos Multiplicam. Fale sobre uma atitude que você 
toma hoje para ser um Servo Multiplicador! 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://www.youtube.com/watch?v=d-b5jRuLK4Y
https://www.e-inscricao.com/jmn/multiplique2022

