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CARTA DO PASTOR 

18 a 24 de Julho 2021 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Como foi a experiência da corrente 

de oração pelos oikós? Nesta semana, cada pessoa vai 

convidar o amigo para fazerem algo juntos, como: 

lanche, passeio, filme, caminhada, visita à casa, ir ao 

culto ou ao encontro da Célula. 

 

 
CONECTAR 15 min 

De perto para DENTRO 

 Acesse o link e acompanhe as notícias da PIBJC: 
www.youtube.com/watch?v=MGEWWrj0-H8&t=3s  

 PRATO CHEIO: Já alcançamos 35 toneladas de 

alimentos, mais de 1.500 cestas básicas doadas e 

queremos agora alcançar a marca de 50 toneladas. 

Vamos juntos alcançar esse alvo! 

 AQUECE PIBJC: Estamos arrecadando agasalhos, calças, 

mantas e cobertores em bom estado a serem 

destinados para a Cristolândia (Centro de Vitória) e para 

a Igreja Batista em Balneário de Carapebus (Serra). As 

doações podem ser entregues de 2ª a 6ª feira (13h às 

18h) no subsolo da Sede. 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: Sonda-me, Usa-me 
https://www.youtube.com/watch?v=v7bS0E-Bpq4  

 

 
FORMAR 

 15 

min 

 De dentro para o CENTRO 
Veja a síntese da mensagem de domingo de manhã:  
https://www.youtube.com/watch?v=m0udInPZ3fk  
 
EDIFICAÇÃO: “Bem-aventurados os pacificadores, pois 

serão chamados filhos de Deus” Mateus 5.9. 

INTRODUÇÃO 

Jesus Cristo ensina os conceitos fundamentais do Reino de 

Deus no sermão da Montanha (Mateus 5-7). E nas bem-

aventuranças revela as características de seus cidadãos 

(Mateus 5.1-12). No versículo 9, encontramos outra marca 

dos discípulos de Cristo: a pacificação. Como podemos 

compreender essa bem-aventurança? 

1. PARA TORNAR-SE UM PACIFICADOR, É NECESSÁRIO TER 
UM CORAÇÃO PURO 

Somente aquele que foi justificado pela fé em Jesus está 

em paz com Deus (Rm 5.1-2), pois ao confessar os seus 

pecados recebe o perdão divino e a purificação pelo sangue 

derramado na cruz (1 Jo 1.7-2.2). Isso é fundamental para 

que esteja em condições de lidar com os dissabores e 

pecados sem amargurar-se (Hb 12.14-15).  

2. A PAZ CRISTÃ É RESULTADO DA OBRA SALVADORA DE JESUS 

Ele reconciliou todo o universo com o Pai (Colossenses 

1.20), e derrubou o muro de inimizade entre judeus e não 

judeus (Ef.2.13-18). Por não terem mérito algum (Ef 2.8-

10), os cristãos são humildes em seus relacionamentos.  

3. A PAZ CRISTÃ É UMA DÁDIVA ESPIRITUAL QUE PRODUZ 
BENÇÃOS 

A paz oferecida por Jesus no fortalece para enfrentar os 

sofrimentos e males do mundo (Jo 14.27) e nos habilita 

como embaixadores da reconciliação (2 Co 5.18-21).  

4. PACIFICADORES SÃO AQUELES QUE TRABALHAM PELA PAZ 

Não basta apreciar a paz e desfrutar dela. É preciso tomar 

atitudes que promovam a paz porque viver em paz “dá 

trabalho”. Não devemos fugir dos conflitos ou evitá-los. 

Devemos enfrentá-los e resolvê-los! Ao invés de construir 

muros que nos separem das pessoas, precisamos construir 

pontes para encontrá-las! 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Há em seu coração alguma “raiz de amargura” que 

impede o restabelecimento da paz com alguém? Ore 

pedindo a Deus para orientá-lo nesse sentido. 

2. Como você pode seguir o exemplo de Cristo e exercitar 

a humildade em seus relacionamentos? 

3. Que atitudes você deve tomar para tornar-se um 

“construtor de pontes” em seus relacionamentos? 
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