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CARTA DO PASTOR 

14 a 20 de AGOSTO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Vamos passar nossa lista de OIKÓS a limpo. Tem 
algum testemunho de conversão na lista? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro.  

 CULTO E EBD: Culto Matutino às 09h e EBD às 10h10, 
tudo no Centro de Celebrações. 

 SEMINÁRIO DE DONS: Será no próximo dia 27/Ago 
(Sab), das 09h às 17h. Inscreva-se pelo App Pibjc, na 
Secretaria ou com o Sem. Kaian da Integração. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

ORIENTAÇÃO IMPORTANTE: A Edificação dessa semana 
está bem focada na ministração aos homens, por isso Líder, 
você pode dar a introdução na Edificação e, se quiser, pode 
dividir o grupo entre homens e mulheres para que possam 
fazer essa parte de forma separada. 

 

EDIFICAÇÃO: O SILÊNCIO DE ADÃO 
 GÊNESIS 3:6 
 

INTRODUÇÃO: Por que a omissão é uma marca tão forte 
ente os homens? Por que a maioria deles não assume com 
naturalidade a liderança que Deus lhe Deus? 

Na Queda, Adão estava próximo, mas ficou em silêncio. 

• Ao invés de falar, Adão se cala. Fisicamente presente, 
mas emocionalmente distante... assim são os homens. 

• Ele age inversamente a Deus: A palavra de Deus suscitou 
Criação em meio ao caos, o silêncio de Adão trouxe o 
caos de volta à Criação. 

1 – OUTROS QUE TAMBÉM FICARAM EM SILÊNCIO: 

• Abraão | Por duas vezes aceita uma proposta absurda 
feita por Sara, sua esposa. Abraão ficou em silêncio. 
Qual foi a consequência? O conflito árabe/israelita que 
se alastra até hoje. 

• Ló  |  Ló se cala ante o pecado de Sodoma e Gomorra. 
Se cala na influência sobre sua esposa, genros e filhas, 
que cometem incesto com ele enquanto estava bêbado, 
e ficam grávidas. 

• Isaque  |  Não agiu em relação aos seus filhos, permite 
que Rebeca assuma o controle e acaba causando uma 
divisão na família. 

• Davi | que se cala ante o incesto de seu filho Amon com 
sua filha Tamar. O resultado é a revolta do seu filho 
Absalão. 

 

O QUE É FALAR  |  Falar é dizer ou fazer o que seja 
necessário para me aproximar de outra pessoa, e levar a 
mim mesmo e a essa outra pessoa a confiar em Deus em 
meio ao caos. Falar é criar CONEXÃO! 

 

2 – ALGO VITAL ESTÁ FALTANDO: HOMBRIEDADE 

• Homens dominados pela CARÊNCIA: os homens que se 
definem por suas necessidades sentem que os outros 
falharam com eles. Direitos foram negados. A 
comunidade foi desumana com eles. O resultado disto é 
o ressentimento que parece justificado. E com o 
ressentimento justificado vem a vingança justificada. 

• Homens dominados pela AGRESSIVIDADE: Ser forte é 
muito diferente de ser agressivo. Os homens agressivos 
têm em comum três características: Insegurança, 
Superficialidade e Insensibilidade. 

 

3 – ALGO PODEROSO ESTÁ DISPONÍVEL: HOMENS DE 
VERDADE! 
Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, 
homens que amam a verdade e odeiam a corrupção Êxodo 
18:21 (NAA) 

• O HOMEM VIRIL:  
Forte, não VIOLENTO. Não controlador 
Em paz, não IRRITADO. Não destrutivo 
Livre, não TEMEROSO. Não egoísta 
 

• O HOMEM EQUILIBRADO:  
Perfeitamente sensível,  inquestionavelmente forte. 
Humildemente dependente, resolutamente determinado. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZN0Ku11cH8


 

CONCLUSÃO 

O homem de verdade, viril, equilibrado e temente a Deus 
é aquele que, diante de situações caóticas, diz: "Não sei o 
que fazer Senhor, mas me lanço na Tua Palavra e aceito as 
consequências“. 
 
Haverá três maneiras de você se relacionar com Deus e 
com as pessoas. Qual será sua escolha?  

• Você pode ser um homem carente, sempre arrastando 
os outros de encontro às suas necessidades.  

• Você pode ser do tipo durão e ignorar seus 
sentimentos, e os dos outros, canalizando sua energia 
para as coisas em que se considera bom, mas deixando 
de lado as pessoas que te cercam. 

• Ou pode ser um homem temente a Deus, e sentir sua 
própria dor, e a dos outros, e usar isso para crescer 
pessoalmente, e depois usar seu crescimento para 
ajudar os outros a crescerem. 

 
 

UMA PALAVRA ÀS MULHERES 

A Responsabilidade da Mulher 

• Compreender essa luta nos homens e em si 
mesmas. 

• Entender a tendência natural da curiosidade e de 
querer assumir o controle como Eva fez (Gn 3:16)... 
veja também os exemplos de Sara, Rebeca, Mical.  

• Não tentar isso; parecerá funcionar por algum 
tempo, mas no final, o caos reinará; 

• Confiar em Deus e esperar. 

• Veja que Sara por duas vezes influenciou Abraão a 
atitudes que não foram boas, mas aprendeu a lição 
e acabou se tornando um exemplo para as 
mulheres. Veja o que diz 1 Pedro 3:1-4  >  Igualmente 
vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio 
marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, 
seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta 
de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e 
cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês 
não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de 
ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, 
uma beleza permanente de um espírito manso e 
tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

“PARA HOMENS” 

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

1. Um chamado. Qual é o seu Chamado? Você consegue 
declarar o seu Propósito? 

2.  Vencendo a omissão. Como você avalia sua 
comunicação com as pessoas ao seu redor? 

3.  Invadindo a escuridão. Você tem se levantado em 
tempo de crises para falar da “parte de Deus”? Conte 
uma experiência! 

4.  Homens de Verdade. Qual decisão você toma hoje 
para se tornar uma “voz de Deus” em meio aos 
problemas e dentro dos seus relacionamentos? 

 

 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

“PARA MULHERES” 

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

1. Um chamado. Qual é o seu Chamado? Você consegue 
declarar o seu Propósito? 

2.  Vencendo a necessidade do controle. Como você 
lidado com a ansiedade e a espera? 

3.  A Bíblia diz que mulheres de fé receberam a 
ressurreição de seus mortos (Hb 11:35). Em tempos 
de “caos” (dificuldades), você vai agindo e fazendo ou 
tem colocado nas mãos de Deus crendo que Ele irá 
fazer? Compartilhe! 

4.  Mulheres de Fé. Qual atitude você decide ter hoje 
para que os planos de Deus possam ser realizados na 
sua vida e família?  
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https://www.bibliaonline.com.br/naa/1pe/3/1-4+

