
 

34 
CARTA DO PASTOR 

16 a 22 de OUTUBRO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Vamos atualizar nossa lista de Oikós? Distribua 
na Célula a lista de oração por amigos e familiares. 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro.  

 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: A CRUZ DE CRISTO 
“Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de 
nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está 
crucificado para mim e eu para o mundo” (Gálatas 6.14 
ERC) 
 

INTRODUÇÃO: Em nosso mundo as pessoas têm  motivos 
diversos para se gloriar. Paulo também tinha muitas razões 
pelas quais poderia se gloriar. Mas ele diz que seu único 
motivo de glória era a cruz de Jesus Cristo. Por quê? 

 

1. NA CRUZ DE CRISTO VEMOS AMOR. 

“Mas Deus prova o seu amor para conosco em que cristo 
morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.” (Rm 5.8) 

• Jesus sofreu a morte mais dolorosa, mais cruel e bárbara 
naquela época. A cruz era reservada aos piores 
criminosos e Jesus não era um desses. 

• Jesus tomou o nosso lugar (Isaías 53.5). 

• Na cruz vemos o quanto Deus nos ama. 

2. NA CRUZ DE CRISTO ENCONTRAMOS PERDÃO. 

• Todos precisamos de perdão porque todos nós somos 
pecadores. 

• O pecado: 

• Quebra nossa comunhão com Deus; Rouba nossa 
felicidade; Violenta nossa integridade; Sobrecarrega 
nossa consciência e Gera medo e insegurança 

• Único remédio é o perdão de Deus. 

• Pela morte de Cristo na cruz temos perdão. 

“...o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo 
pecado” (I João 1.7). 

- - - - - 

3. PELA CRUZ DE CRISTO RECEBEMOS VIDA. 

Jesus diz: “... Eu vim para que tenham vida e vida em 
abundância “ (João 10.10). 

• Grande parte das pessoas não vê sentido na vida (crise 
existencial). 

• Muitos outros não conhecem a paz interior. 

• O verdadeiro sentido da existência está em Jesus, 
porque ele venceu a morte e trouxe vida, vida eterna. 

- - - - - 

CONCLUSÃO 

“A cruz é o centro do evangelho. Não há cristianismo sem 
cruz.” (John Stott) 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. CRUZ = AMOR  |  Você conseguiria entregar um filho 
para libertar um criminoso? Comente! 

2. CRUZ = PERDÃO  |  Fomos perdoados de forma 
grandiosa. Existe alguma situação em que você 
precisa pedir ou liberar perdão? O que pretende fazer 
sobre isso? 

3. CRUZ = VIDA  |  Você tem experimentado a VIDA 
ABUNDANTE que Jesus prometeu? O que tem 
impedido essa plenitude em sua vida? 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://www.youtube.com/watch?v=9-yuPfT4kNY
https://www.e-inscricao.com/jmn/multiplique2022

