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CARTA DO PASTOR 

11 a 17 de Outubro 2020 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Quais são as pessoas que não 
conhecem a Jesus e você está orando e fará 
contato? 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Campanha para Aquisição do CDC: No final da 
carta, temos os modelos das fichas de dedicação. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: FAZENDO AS CONTAS 

LUCAS 14:28 A 33 

28  Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se 
assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver 
se tem com que a acabar? 

29  Para que não aconteça que, depois de haver posto os 
alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem 
comecem a escarnecer dele, 

30  Dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde 
acabar. 

31  Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro 
rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se 
com dez mil pode sair ao encontro do que vem contra 
ele com vinte mil? 

32  De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda 
embaixadores, e pede condições de paz. 

33  Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo 
quanto tem, não pode ser meu discípulo. 

 

INTRODUÇÃO 

Um homem calcula quanto gastará para construir sua 

casa, um rei verifica o tamanho do seu exército comparado 

ao do adversário antes de entrar em guerra. Você já parou 

para ver o quanto precisa investir para caminhar com 

Jesus? 

 

01. INVESTIMENTO  MORAL  (Vs.  01-06) 

O povo gaba-se de sua condição e clamava o Grande 

“Dia do Senhor”. Eles mal sabiam que este Dia lhes seria 

terrível  (Amós 5:18). Quantos jovens crentes mantendo 

vida sexual fora do casamento, namoros duplos, bebidas, 

inimizades, negócios ilícitos, etc. 

 

02.  INVESTIMENTO FINANCEIRO  (Vs. 07-12) 

Vivemos em dias norteados pelo “Quanto”. Quanto 

você investe naquilo que é eterno? É importante sabermos 

que o nosso coração está aonde o nosso bolso anda. 

 

03.  INVESTIMENTO  DEVOCIONAL  (Vs. 13-14)   

Quem investe em Deus, em Jesus não deve perguntar: 

“Mas, e o que eu ganho com isso?” (Mateus 19:27). Pedro 

estava equivocado ao perguntar “Que recompensa 

teremos nós?”. 

A pergunta do discípulo deve ser: “O que eu preciso 

deixar para trás?”. O cristianismo não se propõe a ser o 

negócio do século para quem quer ter lucro financeiro. 

 

CONCLUSÃO  (Vs.  3:16  a  4:3) 

Vale a pena investir na vida espiritual? 

Haverá um dia que será o “Dia do Saque”, o “Dia do 

Resgate”. Tudo o que você poupou em Jesus Cristo terá 

retorno garantido. 

Nascerá para você o “Sol da Justiça”. Hoje, o sol 

físico nasce para todos: o justo e o ímpio. (Malaquias 4) 

* * * * * * 

  



 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 
 

1. COMO VOCÊ AVALIA QUE TEM SIDO O SEU 
INVESTIMENTO NA VIDA ESPIRITUAL? 

2. O QUE VOCÊ ENTENDE QUANDO JESUS FALA SOBRE 
“RENÍUNCIA PARA SEGUI-LO? 

3. NA PRÁTICA, QUAIS SÃO AS RENÚNCIAS QUE VOCÊ 
PRECISA FAZER? 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

 

SOBRE A CAMPANHA PARA  

AQUISIÇÃO DO CENTRO DE CELEBRAÇÕES! 

 

Estamos diante do grande desafio da aquisição 

definitiva do terreno do Centro de Celebrações 

para juntos construir um legado que impactará as 

futuras gerações! 

 

QUEREMOS DESAFIÁ-LO A PARTICIPAR DA 

CAMPANHA DE DUAS FORMAS. 

 

• Oferta do Tesouro para o pagamento da Entrada: 

Essa oferta será mais a curto prazo (até Dezembro). 

 

• Oferta do Propósito para o pagamento das 

parcelas: Deve ser um propósito mensal que faça 

parte do seu orçamento e que represente um desafio, 

e será entregue a partir de Janeiro. 
 

https://www.pibjc.com/construindo-um-legado 

 

 

 

 

CURSO NOVO NA EBD 

FÉ CONTAGIANTE 

O Ministério de Ensino tem um convite para fazer 
para você que deseja compartilhar a mensagem do 
Evangelho com as pessoas do seu relacionamento, 

mas se sente despreparado.  

É o curso Fé Contagiante que acontecerá nos dias 
25/Outubro e 01/Novembro, às 10h na EBD Online, 

transmitido pelo nosso canal no Youtube. 

Você receberá dicas práticas de como compartilhar 
essa mensagem de fé e esperança com as pessoas do 

seu relacionamento. 

 

Você não pode perder! Anote! 

 

Curso Fé Contagiante  

Dias 25/Out e 01/Nov, às 10h, na EBD Online. 

 

 

https://www.pibjc.com/construindo-um-legado

