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CARTA DO PASTOR 

01 a 07 DE MAIO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 Compartilhem sobre a lista de Oikós.  

 Há alguém na lista mais aberto ao evangelho? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/_6tx9DnL4iI         

 MAIO DA FAMÍLIA: Estamos na Semana de Oração 
pela Família será de 02 a 06 de Maio, às 07h, no 
Instagram. Também haverá a Campanha pela Família 
nas terças, no culto Vida Vitoriosa, às 18h, Templo. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: LÓ: ALÉM DA INTEGRADIDADE!  
(II PEDRO 2:6-8   |  GÊNESIS (CAPS. 13, 18 E 19)) 

INTRODUÇÃO: Segundo a Bíblia, Ló foi um homem justo 
que habitou num lugar de muita iniquidade (Sodoma).  

Apesar de sua integridade, Ló não causou um impacto de 
INFLUÊNCIA para transformar à sua volta. 

 

1. SEDUZIDO PELOS VALORES DO MERCADO 
E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do 
Jordão, que era toda bem regada... Ló habitou nas cidades 
da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. 
(Gênesis 13:10a e 12b). 

• Escolheu sua habitação levando em conta a 
possibilidade de lucro nos negócios. 

 
2. EM POSIÇÃO DE DESTAQUE, MAS SEM RELEVÂNCIA 
NA SOCIEDADE.  
E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló 
assentado à porta de Sodoma. (Gênesis 19:1) 

• Os juízes de uma cidade se assentavam nas portas. O 
próprio texto mostra isso em Gn 19:9) 

• Ló não se mistura às orgias que se fazem dentro da 
cidade, tem até algum crédito diante deles, porém sua 
conduta é passiva e ele não se levanta como um 
transformador da realidade. 

 

3. SEM INFLUÊNCIA NA PRÓPRIA FAMÍLIA 
Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram 
pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, 
sendo-lhe o SENHOR misericordioso, e tiraram-no, e 
puseram-no fora da cidade. (Gênesis 19:16). 

• Ló não foi ágil em influenciar sua família nos caminhos 
do Senhor. Veja: 

• Ló não conseguiu o respeito dos seus genros (Gn 
19:14). 

• Ló não conquistou o coração da sua mulher para Deus, 
ela estava ligada à cultura da cidade. (Gn 19:26). 

• As filhas de Ló cometem uma grande iniquidade, 
embriagando seu pai e deitando=se com ele para gerar 
filhos (Gn 19:30 a 38). 

 

CONCLUSÃO: Sodoma e Gomorra não foram destruídas 
por causa da sua iniquidade, mas porque não foram 
achados 10 justos naquela sociedade. 

Que sejamos “Sal fora do Saleiro”! 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. Você tem sido íntegro nos caminhos do Senhor? 

2. Seu estilo de vida tem influenciado as pessoas ao 
seu redor? Comente: 

3. Como uma pessoa pode avançar além da 
integridade para se tornar um influenciador? 

4. Quais são as atitudes concretas que você decide 
tomar para se tornar um Influenciador, um agente 
de transformação na sociedade? 
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https://youtu.be/_6tx9DnL4iI

