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CARTA DO PASTOR 

09 a 05/Maio 2021 

 

 
GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Tempo de oração: Comecem o encontro pedindo a 

Deus que conforte todos o que perderam familiares e 

amigos nesses dias, pela Covid 19 ou por outras 

causas. Coloquem-se a disposição de Deus para levar 

consolo e esperança especialmente aos que não 

conhecem Jesus Cristo. 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Assistam nossa “news” e fique por dentro de tudo 

que está acontecendo na igreja, em especial a 

campanha “Prato Cheio” 

(https://youtu.be/BZYldmKL89E). Quantas cestas 

básicas podemos conseguir através das células a 

fim de alimentarmos os famintos? Falem com o 

seu supervisor sobre isso! 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: Tema da semana: Decida por si mesmo. 

Série “Vivendo sem Máscaras”, de Charles Swindoll. 
Leitura bíblica: Josué 24.14-15 

Compartilhem com os membros da célula a síntese da 

edificação (https://youtu.be/zukedi73qSg). A mensagem 

na íntegra é ministrada no domingo de manhã e fica 

disponível no YouTube. Aproveite esse novo recurso e use-

o conforme a direção do Espírito Santo e a necessidade do 

grupo.  

VOCÊ PRECISA DECIDIR PELA FAMÍLIA 

1. Decida pela construção de um caráter virtuoso e 

sólido: Ninguém adquire retidão pessoal só porque 

outro o exigiu e ordenou. Essas virtudes brotam de 

nosso coração, resultando diretamente de uma decisão 

pessoal, e seguidas de dedicação e disciplina. 

 

2. Decida pela construção de modelos que possam ser 

seguidos: As pessoas reagem melhor a exemplos 

pessoais, do que a exigências verbais. Elas sentem-se 

muito mais incentivadas por exemplos, como o método 

de liderança de Josué do que pelos gritos e ameaças de 

fogo e enxofre. Jovens e crianças estão atrás de 

modelos, muito mais do que de sermões. 

3. Decida pela construção de uma vida e não de 

momentos Lembre-se que servir ao Senhor envolve 

duas atitudes principais: Temer ao Senhor (v. 14) – 

Respeitar a Deus e deixar que Ele estabeleça os padrões 

que deseja que vivamos. Obedecer sua voz (v. 24) – Dar 

ouvidos às suas determinações e atender seus 

conselhos.  

DECIDIR É IR ALÉM DAS EMOÇÕES 

As emoções, quando são ativadas, se desativam em pouco 

tempo. Porém, quando uma verdade causa um impacto 

sobre a vontade, aí as vidas começam a se transformar. 

Suas decisões também terão consequências, e a Bíblia é 

clara quando Jesus ensina que ouvir a verdade de Deus e 

não cumprir é como o insensato que constrói a sua casa na 

areia. A tempestade com certeza virá, e qual destino terá a 

sua casa? (Mateus 7:24 a 27) 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Hoje em sua vida, o que considera como pequenos 

detalhes que estão roubando sua atenção e foco? Isso tem 

te deixado frustrado? 

2. Você é daqueles que ouvem a palavra de Deus e depois 

age de acordo com ela? Ou daquele que ouve a Palavra 

mas deixa aberta todas as alternativas possíveis? 

3. Já se posicionou voluntariamente para um 

relacionamento transparente com Jesus, com sua família e 

com a igreja? Ou faz isso por força? 
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