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CARTA DO PASTOR 

22 a 28 DE MAIO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 Como está a organização da ação evangelística da 
Célula? Já definiu o que, quando e como? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/2bbj73fxElQ             

 RETIRO DOS SONHOS: O Retiro dos Sonhos está 
chegando! Conseguimos baixar o valor para que 
ninguém fique de fora. Procure a secretaria da Igreja. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: O QUE DEUS ESPERA DO SEU POVO 
 (Deuteronômio Caps. 7-10) 

INTRODUÇÃO: Conselhos de Moisés para uma vida 
vitoriosa. 
 

1. FAZER PARTE DO POVO ESCOLHIDO É UM PRIVILÉGIO 
EXCLUSIVO DAQUELE QUE ACEITOU AO CHAMADO 
DE DEUS (Deuteronômio 7:6-9) 

• O chamado vem da parte de Deus, mas ACEITAR O 
CONVITE é responsabilidade humana. Receber a Cristo 
é a porta de entrada para se tornar filho de Deus. 

“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, 
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não 
nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne 
nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.” 
João 1:12,13 
 

2. O POVO DE DEUS PRECISA APRENDER A VIVER PELA 
FÉ. (Deut. 7:17-21) 

• A jornada cristã inclui provações pelas quais 
passaremos e também tentações às quais seremos 
submetidos. Viver pela Fé é crer que Deus nos suprirá 
em todas as situações. 

“Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que 
podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes 
providenciará um escape, para que o possam suportar.” 1 
Coríntios 10:13 

 

3. NÃO PERMITIR QUE AS BÊNÇÃOS RECEBIDAS NOS 
AFASTEM DE DEUS. (Deut 8:11-18) 

• Muitas vezes buscamos a Deus por algo, e quando 
recebemos vivemos em função da bênção e deixamos 
o abençoador em segundo plano. 

Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem 
satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de 
aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos 
os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se 
esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da 
terra da escravidão.” Deuteronômio 8:12-14 

 

4. O POVO ESCOLHIDO PRECISA VIVER EM OBEDIÊNCIA 
À PALAVRA DE DEUS  (Deut.10:12-13) 

• A obediência é parte de um processo que inclui: temor 
ao Senhor, andar em seus caminhos, amar e servir. 

“E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, 
senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os 
seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, 
de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos 
mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para 
o seu próprio bem?” Deuteronômio 10:12,13 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

• A R O A (Alvo, Realidade, Opções, Ação) 

1. Você é parte do povo de Deus? Já aceitou o convite 
de Cristo para a sua vida? 

2. Na sua jornada de fé, como você tem lidado para 
vencer as tentações e superar as provações? 

3. Você já viveu uma situação onde a bênção recebida 
se tornou um embaraço na sua vida? Compartilhe! 

4. Levando em conta que obediência inclui o temor ao 
Senhor, andar em seus caminhos, amar e servir de todo 

o coração, você se considera um discípulo 
obediente? Compartilhe! 
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