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CARTA DO PASTOR 

11/Abr a 17/Abr 2021 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 

 Momento OIKÓS: Este tem sido um tempo desafiador 
e também um tempo onde as pessoas estão mais 
sensíveis ao cuidado e também para ouvir a voz de 
Deus, não vamos perder a oportunidade, esse é o 
momento oportuno de ganharmos mais pessoas. 

 

 
CONECTAR 15 min 

De perto para DENTRO 

 

 MANHÃ COM DEUS: De 2ª a 6ª feira, às 7h pelo 
Instagram da PIBJC. Tempo de buscarmos juntos a Deus 
e clamarmos em favor das necessidades uns dos outros. 

 CONEXÃO: Alguém de sua célula deseja tornar-se 
membro da família PIBJC ou ser batizado? Inscreva-se 
para o Conexão entre os dias 1º a 16 de abril. O evento 
será on-line.  

 CAMPANHA DE ORAÇÃO: Estamos envolvidos nessa 
campanha, de 1º a 30 de abril. Cada célula cobrindo 1h 
de oração por dia; cada membro da célula orando, ao 
menos, 10 minutos por dia. É uma convocação geral 
para o exército de Cristo batalhar pelas vidas e famílias 
neste tempo de pandemia. 

 EBD: Inscreva-se para um dos cursos oferecidos pelo 
Ministério de Ensino. Acesse o App e vá para Serviços > 
Ensino > Procurar. Início das aulas no dia 11/4.Corra que 
ainda dá tempo. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: 

 Corpo e Família  

 Outras a escolha 
 
 
 
 
 

 
FORMAR 15 min 

De dentro para o CENTRO 

 EDIFICAÇÃO 

Tema da semana: Quando o relacionamento Acaba. 
Série “Vivendo sem Máscaras”, de Charles Swindoll. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Charles R. Swindoll, no livro que têm sido base dos 

nossos estudos “Vivendo Sem Mascaras”, ilustra essa situação 

(rupturas de relacionamentos) através das palavras escritas por 

um médico, descrevendo a presença do câncer no organismo 

humano, “Um tumor é considerado benigno, quando seus efeitos 

ficam restritos dentro de uma membrana, e ali permanecem. 

Mas a condição mais traumática do organismo ocorre quando 

células rebeldes escapam de seus limites. Elas se multiplicam 

desenfreadamente, e se espalham rapidamente pelo organismo, 

sufocando as células normais. Essa disfunção chama-se câncer. 

Por razões que ainda desconhecemos, essas células—e as vezes 

tecidos—tornam-se desordenadas fora de controle. Cada uma 

delas é uma célula que funciona perfeitamente, mas são 

rebeldes, e não atuam em harmonia com o resto do organismo.  

E é assim também uma doença espiritual chamada 

“Conflitos de Relacionamentos”. Quando os relacionamentos se 

rompem, termina a alegria e o Corpo adoece. Conflitos, 

desavenças, atritos, lutas internas e discórdias. Basta relembrar 

a igreja do primeiro século, retratada no livro de Atos. 

 Atos 5; Hipocrisia 
 Atos 6; Tratamento injusto das minorias 
 Atos 9; Relutância em permitir que Paulo, um recém- 

convertido, pregasse o evangelho. 
 Atos 11; O legalismo levanta a cabeça horrenda. 
 Atos 15; Desavenças doutrinarias tão séria que é 

preciso realizar-se um concilio oficial para resolver a 
questão. E no final do mesmo capitulo um conflito 
entre Paulo e Barnabé.  
 

Sabemos que este espaço seria insuficiente para descrever 

todos os conflitos ocorridos de lá para cá. Não haveria nem 

tempo nem espaço aqui para descrever os conflitos que 

ocorreram de lá para cá. 

2. CAUSAS DE RUPTURAS DE RELACIONAMENTOS: 

Já que existem conflitos, e que ocorre a ruptura dos 

relacionamentos, parece-me que o mais certo é encararmos o 



 

fato de frente. Existem pelo menos cinco situações, e cada uma 

delas é ilustrada por relato bíblico. 

a. Sofrimento e Doenças Graves  
b. Esgotamento e Fadiga 
c. Problemas em casa e Conflitos Pessoais 
d. Atrito entre duas ou mais pessoas 

e. Rebelião contra Deus 
 

3. ETAPAS PARA RESTAURAR UM 
RELACIONAMENTO 

 Primeira Etapa: “Há alguma coisa errada”. 
Chamamos a esta primeira fase de “etapa dos 

sintomas”.  

a). Variação na ação normal. 

b). Desânimo total 

... ”E o coração do povo se derreteu e se tornou como água”. E 

num relacionamento que começa a se esfacelar, a fase dos 

sintomas tem características semelhantes. A primeira coisa que 

notamos é uma modificação no comportamento. Em nosso 

espírito percebemos um distanciamento, uma divisão que antes 

não existia. 

 Segunda Etapa: “O que aconteceu?”. 

Volte ao relato da batalha de Ai. Leia os versículos de 

Josué 7:6-9. Obviamente Josué fica preocupado com a 

reviravolta observada nos eventos. Ele reúne com os amigos de 

confiança e juntos buscam a Deus para procurar entender os 

fatos. Aqueles homens oraram com muita seriedade e se uniram 

num mesmo sentimento de preocupação. Será que fazemos o 

mesmo—Oramos? 

 Terceira Etapa: “Quem são os envolvidos?” 
Então Josué desencadeia um meticuloso processo de 

verificação, a fim de determinar a origem do problema. Leia 

Josué 7:16-21. O líder não tirou conclusões apressadas. Pediu-lhe 

toda a verdade. “Não me ocultes”. (v19). Quando a comunhão 

entre duas ou mais pessoas é interrompida devido a pecado de 

desobediência contra Deus (como foi o caso de Acã), geralmente 

a confrontação é penosa e traz muitas lágrimas.  

Essas situações de confronto, revelação e confissão entre os 

crentes não podem ocorrer, por assim dizer, num “tribunal” (1 

Co 6:4-8), nem devem ser forçadas diante da congregação, a não 

ser que já tenham envidados todos os esforços para a 

reconciliação, e tenha havido resistência a eles (Mt 18:15-17).  

 Quarta Etapa: “O que é necessário”. 

No caso de Acã, não havia alternativa. Deus já se 

manifestara. E a pena máxima foi executada. E o povo nunca 

mais esqueceu aquela cena. Leia Josué 7:22-26. Em nossos dias—

uma época regida pela graça e misericórdia—vez por outra 

temos uma função desagradável, que, no entanto, é essencial. 

Muitas vezes, é preciso que nos disponhamos a intervir e ajudar 

um irmão a encarar a verdade e reconhecer seu erro. 

O Episódio de Ai, e Nós 

Ao encerrar este estudo, vamos repassar três princípios que 

sobressaem aqui: 

 A maior parte dos casos de rompimento de comunhão 
entre irmãos que resultam de desobediência contra 
Deus não se desfaz por si mesmo;  

 Quanto mais longa for a duração do rompimento, maior 
será o impacto que causará.  

 A princípio, a solução aplicada poderá ser dolorosa, mas 
no fim será muito gratificante.  

Que Deus nos dê forças para continuarmos agindo de forma 

que o Corpo de Cristo se mantenha sadio. 

4. CONCLUSÃO 

Certamente o nosso convívio celular é propício para 

identificarmos causas de rupturas de relacionamento, bem como 

para passarmos por todas as etapas de restauração dos 

relacionamentos. 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

 Pense na família de Deus como sendo um corpo 

constituído de diversas partes. Encare um rompimento 

no Corpo como sendo uma enfermidade. Que 

providências podemos tomar para evitar enfermidades? 

 Leia Gálatas 6.1-2 e Tiago 5.19-20. Medite sobre esses 

versos e converse sobre a importância de ser humilde. 
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