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CARTA DO PASTOR 

11 a 17 de SETEMBRO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Compartilhem como está sendo a experiência da 
lista de Oikós. Já tem frutos? 

 

 
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: SEMENTE AO SEMEADOR 
II Coríntios 9:10 
“E Deus, que dá a semente para semear e o pão para 
comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês 
precisam. Ele fará com que elas cresçam e dêem uma 
grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. 
 
 

INTRODUÇÃO:  

SEMENTE PARA SEMEAR, PÃO PARA COMER. 

 

1 – SEMEIE BOA MEDIDA 

“Quem planta pouco colhe pouco; quem planta muito 
colhe muito.” (II Coríntios 9:6) 

 

2 - SEMEIE COM PROPÓSITO 

“...dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração.”    
(II Coríntios 9:7a) 

3 - SEMEIE COM ALEGRIA 

“não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama 
quem dá com alegria.” (II Coríntios 9:7b) 
 

4 - SEMEIE COM  GENEROSIDADE 

“E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa 
que vocês estão dando, enquanto eles oram por vocês, 
com grande afeto, por causa da extraordinária graça de 
Deus que foi dada a vocês. (II Coríntios 9:13,14) 
 

CONCLUSÃO 

Estabeleça 03 Princípios Espirituais na sua vida fianceira: 

• ADORAÇÃO = FIDELIDADE (Dízimos) 

• EDIFICAÇÃO = GENEROSIDADE (Ofertas - Beneficência 
e Ações Transformadoras) 

• ALCANCE = LEGADO (Investimento no CDC, Missões e 
Expansão) 

 

Quem come a semente hoje, não terá o pão amanhã! 

#pibjc   #legado   #apibjcnaopara   #pibjc38anos 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. Provisão: o Senhor nos dá o Pão para comer! Você 
tem experimentado a provisão de Deus na sua vida? 
Compartilhe! 

2.  Semeadores. Você é um Semeador no Reino? Como 
tem sido sua experiência? 

3.  Tempo, Talentos e Tesouro. Você tem sido fiel ao 
Senhor na entrega dessas três grandes riquezas? 
Compartilhe! 

4.  Sendo fiel no pouco, seremos colocados sobre o 
muito. Na prática, o que você decide fazer a partir de 
hoje para se tornar um Semeador Fiel e Relevante? 

Equipe Pastoral | PIBJC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1iInXnMhHoI&list=PL5-dO9cRdQhwgUGK3pYtFATGX3dAS6hna
https://www.e-inscricao.com/jmn/multiplique2022

