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CARTA DO PASTOR 

01 a 07 de Março 2020 

 

 
GANHAR 15 min 

De longe para PERTO 

 RECEPÇÃO: 

1. Chegue com antecedência ao local e deixe o 
ambiente preparado. Boas vindas ao grupo 

 Momento OIKÓS: 

 Ore pela lista de Oikós e pela ação evangelística. 

 Peça para alguém testemunhar sobre uma 
experiência com evangelismo essa semana. 

 
 

 
CONECTAR 15 min 

De perto para DENTRO 

 AVISOS (DESTAQUES DA SEMANA): 

 Encontro com Deus: Atenção Levitas! Os 
encontros estarão de volta a partir do dia 16/03 
(segunda-feira), às 19h30, na Sede. Venha dedicar 
conosco esse tempo de preparação! 

 Culto Porto| Juventude Mar: No próximo sábado, 
dia 07/03, às 20h, no templo Sede a juventude 
MAR estará reunida para uma noite de adoração, 
conhecimento da palavra de Deus e muita 
conexão! 

 Yes – Guia de Carreira:  Um curso intensivo de dois 
finais de semana, voltado para adolescentes com 
idade entre 13 a 16 anos, que desejam conhecer 
melhor seus talentos e habilidades na escolha de 
uma profissão. Informações na secretaria. 

 Culto de Mulheres: Nessa sexta-feira, 06/03, às 
20h, no templo sede. A palavra será ministrada por 
Maria Luquet. 

 Aplicativo: Baixe o APP da PIBJC em seu celular. O 
Informativo completo está lá para você acessar. 

 

 ADORAÇÃO 

  

 MOMENTO DE INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 15 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: VOE ALTO 

Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, 

subirão com asas como águias; correrão, e não se 

cansarão; caminharão, e não se fatigarão. Isaías 40:31 

 INTRODUÇÃO 

É interessante como insistentemente a Palavra de Deus 
nos leva a pensar e crer nos grandes planos de Deus para a 
nossa vida. Contudo, em alguns momentos nos 
desanimamos mediante nossos fracassos e as 
impossibilidades humanas. 

Vamos aprender como Deus agiu na vida de Abraão (o Pai 
da Fé) para levá-lo a um lugar onde ele mesmo não 
esperava. 

 

I. DEUS LHE DARÁ UMA VISÃO E NÃO UM MAPA 

O Senhor disse a Abrão: — Saia da sua terra, da sua 
parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe 
mostrarei. Gênesis 12:1 

O chamado de Deus e a Sua Visão para nossa vida nem 
sempre vem acompanhados de um detalhamento das 
ações e de um planejamento estratégico. 

O primeiro passo sempre é um ato de Fé: “Sai e vá para a 
terra que eu te mostrarei”, ou seja, “enquanto você 
caminha comigo, Abraão, eu vou mostrando o caminho!” 

É claro que não somos contra o planejamento e a 
organização, mas os grandes avanços na sua vida ocorrerão 
à medida que você der as mãos ao Pai e confiar na sua 
direção. 

 

II. SUA VISÃO DEVE IR ALÉM DA SUA PROVISÃO 

Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e 
engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção! Gênesis 12:2 

Muitas vezes nossos sonhos esbarram nas nossas 
possibilidades, e ficamos paralisados diante da falta de 
recursos. Aprenda: a obra de Deus precisa de apenas um 
capital inicial: a fé! 

Foi pela fé que um garoto colocou cinco pães e dois 
peixinhos à disposição de Jesus para alimentar uma 
multidão. Então lembre-se: não é o quanto você tem, e sim 
nas mãos de quem você coloca! 



 

III. SEU FRACASSO NÃO TE DEFINE, SEU PRÓXIMO 
PASSO SIM! 

Então o Senhor levou-o para fora e disse: “— Olhe para os 
céus e conte as estrelas, se puder contá-las... Assim será a 
sua posteridade.” Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi 
atribuído para justiça. Gênesis 15:5,6 

Abraão, o Pai da Fé, mentiu com medo da morte dizendo 
que Sara era sua irmã e não sua mulher.  

O Pai da Fé desacreditou da promessa quando olhou para 
sua idade e a idade da sua esposa... “Como teremos um 
filho?”. 

O Pai da Fé ofereceu a Deus um Plano B para resolver a 
questão da promessa, apontando para um servo criado em 
sua casa para ser o seu descendente. 

Enfim, antes de ser o Pai da Fé, Abraão vacilou e fracassou, 
mas essa não foi a última palavra em sua vida. Quando 
Deus o convida a olhar e contar as estrelas, ele CREU que 
Deus era poderoso acima das suas falhas e limitações. 

Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser 
pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: “Assim 
será a sua descendência.” E, sem enfraquecer na fé, levou 
em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele 
quase cem anos, e a esterilidade do ventre de Sara. 
Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus; 
mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, 
estando plenamente convicto de que Deus era poderoso 
para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso 
lhe foi atribuído para justiça. Romanos 4:18-22 

 

 CONCLUSÃO 

Deus tem grande promessas para sua vida e deseja que, 
assim como a águia, você possa viver nas alturas. 

A questão é: Você está preparado para segurar nas mãos 
do Pai e deixar que Ele o leva para o grande penhasco e lhe 
diga: “Voe, filho... pode voar, eu criei você para isso!” 

 

 

 

* * * * * * 

 

 

 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

O TEMA DE HOJE FALA SOBRE A VIDA NAS ALTURAS! 
 

Mediante esse tema, compartilhe: 

1. Você tem medo de altura ou não? Compartilhe! 

2. Em algum momento da sua vida você ficou paralisado 

com medo de se lançar em novos voos ou já houve um 

tempo que a vida o empurrou para um outro voo? 

3. Quais são os seus grandes projetos de vida que estão 

engavetados? 

4. Quais são os recursos que você precisa e que ainda não 

tem? Você já os apresentou a Deus 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 
 

* * * * * * 

 
 

 

https://www.bibliaonline.com.br/naa/rm/4/18-22+

