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CARTA DO PASTOR 

13 a 19 de novembro 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Atualize sua lista de oração; 

 Prepare-se junto com sua célula seu tempo de torcer 
pelo Brasil junto com seu OIKOS, queremos alcançar a 
todos. 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro. 

 Culto PORTO da JUVENTUDE MAR: Sábado (19/11), no 
CDC, às 19h. 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

VISTA-SE DO NOVO 
I CORÍNTIOS 5:17 
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as 
coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.  
 

INTRODUÇÃO: 

O Espírito Santo conduz a igreja a saber que somos o 
povo do novo, somos o povo da novidade, das novas e 

boas notícias do Evangelho. 
1 . O NOVO REQUER EXPERIENCIA DE FÉ: 

LEVÍTICO 26: 3-10 
...7 E perseguireis os vossos inimigos, e cairão à 
espada diante de vós. 8 Cinco de vós perseguirão a um 
cento deles, e cem de vós perseguirão a dez mil; e os 
vossos inimigos cairão à espada diante de vós.9 E para 
vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e 
confirmarei a minha aliança convosco.10 E comereis 

da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis 
fora a velha por causa da nova. 

 2. O NOVO REQUER NOVA MENTALIDADE 
• tecido novo: uma nova estrutura. 

• odres novos: o Novo precisa de espaço. 

Marcos 2:21, 22 - Ninguém deita remendo de pano 
novo em roupa velha; doutra sorte o mesmo remendo 
novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém 
põe vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, 
o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho 
como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres  
novos. 

3. O NOVO REQUER UMA NOVA ATITUDE 
•. Não apenas retirar as vestes do pecado, mas vestir-

se com obras do fruto da salvação.  
EFÉSIOS 4:20-29 ... 22 Que, quanto ao trato passado, 
vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas 
concupiscências do engano; 23 E vos renoveis no 
espírito da vossa mente; 24. E vos revistais do novo 
homem, que segundo Deus é criado em verdadeira 
justiça e santidade. .....28. Aquele que furtava, não 
furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que 
é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver 
necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma 
palavra torpe, mas só a que for boa para promover a 
edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 
CONCLUSÃO: 
• A promessa de uma grande festa com Novas 
Vestes! 

APOCALÍPSE 3:5 - O que vencer será vestido de vestes 
brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome 

do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de 
meu Pai e diante dos seus anjos. 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. EXPERIENCIA DE FÉ | Relembre as suas experiências 

com Deus. Compartilhe com sua célula uma 

experiência de fé e vitória com Deus? 

2. NOVA MENTALIDADE | Qual mudança você teve 

após a sua experiência de fé com Deus? Compartilhe! 

3. NOVA ATITUDE | Qual nova ação junto com o 

Espírito Santo para sua vida hoje? 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://youtu.be/aTSi8v6nSQQ

