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AMAR A DEUS | IDENTIDADE | SANTIDADE | CULTURA DE HONRA 

1. MENSAGEM AO LÍDER: 

Querido líder,  

Retornarmos com nossas cartas de células de adolescentes. O 
direcionamento que temos para esta temporada é que juntos 
alcançaremos “Lugares Altos". 

“Meus pensamentos são muito diferentes dos seus”, diz o 
Senhor, “e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. 
Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus 
caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus 
pensamentos, mais altos que seus pensamentos. Isaías 55:8,9 

Nossos valores são: 

✓ Identidade (Saber quem eu sou) 

✓ Santidade (Relacionamentos) 

✓ Cultura de Honra (Uns com os outros, igreja, família) 

✓ Amar a Deus (Intimidade, vida de oração, leitura da 
Bíblia). 

 

Vamos juntos viver esta temporada e caminhar com esta 
geração fantástica! 

 

Pr. Vander Borges e Liderança SV 
 

2. TÁ LIGADO ? 

1. Sábado (05.09)  teremos nosso SV Academy as 16h. A ideia 

será trocar uma ideia aberta e direto sobre os temas que 

vocês querem conversar e entender o que a bíblia tem para 

falar sobre o assunto.  

2. Nosso próximo SV Live será dia 07/09 as 19:30, participem 

pelo Youtube da PIBJC. 

3. Assim como vocês estamos com saudades das brincadeiras 

do retiro e para não passar em branco esse ano teremos o SV 

Gaming House. Liberando um pequeno spoiler, mas já vai 

conversando com sua célula e chamando o máximo de gente 

porque vocês irão competir com outras células. 

3. EDIFICAÇÃO 

POR UM LEGADO 
Texto base:  I Crônicas 17:1-14 | Salmos 78:4 

 
INTRODUÇÃO: A Bíblia chama Davi de "homem segundo o 
coração de Deus", mas mesmo sendo este homem sensível a 
voz de Deus não pode em seu reinado construir uma "casa 
para Deus". 

1. A semente mais importante do reinado de Davi foi o 

LEGADO que ele deixou. Ele moveu o coração de 

Deus, estabeleceu uma aliança com Deus, foi fiel a 

esta aliança, criou ambiente de paz e por herança 

recebeu a promessa que a descendência dele 

construiria a casa de Deus.  

2. Cada geração é desafiada a viver pela fé e avançar na 

realização dos planos eternos de Deus. Quando 

observamos a história de Israel, vemos Deus usando 

pessoas comuns para realizar grandes feitos. Cada 

geração é marcada pelos milagres de Deus em sua 

época. 

Foi assim com Abraão, com Moisés, com os profetas e reis de 

Israel, com a geração de Jesus Cristo e os apóstolos. Por isso, 

o salmista exclama que anunciará à próxima geração os 

louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que 

ele fez. 

Assim também vem acontecendo com a Igreja de Cristo até os 
dias de hoje: vivendo da manifestação dos feitos do Senhor! 
Quando ouvimos as histórias dos anciãos da PIBJC, vemos 
claramente como Deus agiu poderosamente nos conduzindo 
até aqui. E nós, que estamos escrevendo essa história na 
geração atual, prosseguiremos com fé até passar o bastão 
para a próxima geração. 

Hoje temos esta oportunidade, de deixar um LEGADO. Deixar 
a nossa marca nesta geração de honra, fé, aliança e 
obediência. 

4.             COMPARTILHAMENTO 

1. Você sabe o que é LEGADO? Compartilhe o que você sabe 
e pensa sobre isso.  

2. Como você se sente percebendo que faz parte da geração 
que receberá um legado espiritual e físico? 

3. O que você entende que pode fazer para contribuir para 
honrar, dar continuidade e expandir este legado espiritual e 
físico que receberá? 
 

 


