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CARTA DO PASTOR 

08 a 14 de Novembro 2020 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Compartilhe a experiência de 
falar de Jesus para alguém nessa semana! 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Campanha para Aquisição do CDC: Incentive os 
membros da sua Célula a fazer o compromisso. 
Os detalhes da campanha estão no final dessa 
Carta. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: 

 Meu Alvo é Cristo (Kleber Lucas) 

 Ore pela nova geração que Deus está levantando 
em nossa Igreja. 

 Ore pelo projeto de aquisição do terreno do CDC. 

 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: HONRANDO O LEGADO E 

CORRENDO A CORRIDA PROPOSTA 

Hebreus 12:1 a 3  -  1 Portanto, também nós, uma vez que 
estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, 
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos 
envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é 
proposta, 2 tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador 
da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou 
a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do 
trono de Deus.  3 Pensem bem naquele que suportou tal 
oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não 
se cansem nem se desanimem. 

INTRODUÇÃO 

Uma das maiores qualidades e provas de sabedoria de 
um homem e de uma geração é aprender com os feitos dos 
outros. Os feitos dizem respeito às lições aprendidas em 
cada uma das etapas vividas. Os erros e acertos. 

O autor de Hebreus compara a vida cristã a uma 
corrida olímpica de longa distância. O público torce pelos 
competidores é formado por celebridades da fé, por isso 
não poder ser considerados meros expectadores, mas 
fontes de INSPIRAÇÃO e nossos GRANDES EXEMPLOS DE 
VIDA COM DEUS. 

 

1. EXISTE UMA NUVEM DE TESTEMUNHAS TE 

OBSERVANDO (V. 1) 

Entender a transição de uma geração é compreender 
que o nosso papel muda a cada momento. Se nós não 
discernirmos isso, estamos fadados a não passar o bastão 
para as próximas gerações. 

Essa é uma geração que não está competindo com a 
anterior, mas uma geração que precisa de conselheiros, 
apoiadores, pessoas que possam caminhar em unidade e 
influência. 

 

2. LIVRE-SE DE TUDO O QUE TE ATRAPALHA 

(Distrações) (v. 1) 

“Quando não se sabe qual direção a ser seguida 
nenhum vento será favorável. ” 

Jesus é o ponto de partida, nossa jornada e a linha de 
chegada. As distrações têm o propósito de nos tirar de 
nosso destino final. Distrações podem ser amizades, 
relacionamentos, negócios errados. 

Saber o seu propósito e sua missão te dá clareza para 
discernir quando as distrações chegaram. 

 

3. E O PECADO QUE NOS ENVOLVE (v.1) 

O fato do pecado nos escravizar, coloca em nós 
algemas que nos impedem de viver a plenitude do que 
Deus nos chamou. Pecado é a transgressão da lei. 

Jesus respondeu: "Digo-lhes a verdade: Todo aquele 
que vive pecando é escravo do pecado. João 8:34 

 



 

4. CORRAMOS COM PERSEVERANÇA A CORRIDA 

QUE NOS É PROPOSTA (v.1) 

Ao longo da nossa vida receberemos muitas 
PROPOSTAS. Se não discernirmos espiritualmente quais 
são as que devemos correr, o fim será cansaço apenas. 

As restrições, sofrimentos e humilhações que 
passamos diariamente, por amor e obediência ao Senhor, 
serão recompensadas pela certeza da vitória e da glória 
eterna. 

Somos chamados para ser SAL DA TERRA e LUZ DO 
MUNDO. Jesus foi SAL e trouxe tempero para todos os 
lugares onde passou. Isso significa que Ele mesmo doou de 
sua essência para que  

 

5. TENDO OS OLHOS FITOS EM JESUS 

Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para 
novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota 
como filhos, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai". Rm 8:15 

O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que 
somos filhos de Deus. 

Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de 
Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos 
dos seus sofrimentos, para que também participemos da 
sua glória. 

Considero que os nossos sofrimentos atuais não 
podem ser comparados com a glória que em nós será 
revelada. A natureza criada aguarda, com grande 
expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. 

 

CONCLUSÃO 

Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos 
a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia 
após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos 
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais 
do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se 
vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o 
que não se vê é eterno.  2 Coríntios 4:16-18 

* * * * * * 

 

 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 
 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. EMBARAÇO É DIFERENTE DE PECADO! EXISTEM 
EMBARAÇOS QUE TEM ATRAPALHADO SUA CORRIDA 
ESPIRITUAL? 

2. PECADO É ERRAR O ALVO, É QUEBRAR UMA LEI 
CONTRA DEUS. COMO VOCÊ TEM LIDADO PARA NÃO 
“CULTIVAR” PECADOS DE ESTIMAÇÃO NA SUA VIDA? 

3. SOMOS CHAMADOS PARA UMA MARATONA NA VIDA 
ESPIRITUAL. O QUE VOCÊ TEM FEITO QUE PODE TE 
DEIXAR MAIS PREPARADO PARA ESSE DESAFIO? 

4. SEUS OLHOS ESTÃO EM JESUS? COMO VOCÊ TEM FEITO 
PARA CONTINUAR OLHANDO PARA O ALVO? 

 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

 

 


