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GANHAR 
10 min 

De longe para PERTO 

 Se vocês conseguiram fazer alguma atividade 
com seus amigos-oikos, devem repetir a 
experiência a fim de estreitar o relacionamento. 
Se não, tentem fazê-lo nessa semana. E peçam a 
Deus que lhes mostre como compartilhar sobre 
Jesus com eles. 

 
 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam a “News” e acompanhem o que está 
acontecendo nas células e ministérios da PIBJC: 
(https://youtu.be/vHbSQRnxZ7g) 

 Campanha Prato Cheio: Vamos alimentar os 
famintos! Faça a sua doação de cestas básicas na 
sede da PIBJC até o dia 31/07.  

 Aquece PIBJC: Se você tem agasalhos e 
cobertores em bom estado, pode doar no CDC 
aos domingos e na sede de segunda a sexta feira. 
 
 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

 

Compartilhem com os membros da célula a síntese 

da edificação (https://youtu.be/wynv8q6n56E).  

EDIFICAÇÃO: Bem-aventurados os perseguidos por 

causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. 

Mateus 5.10 
 

Chegamos na última bem-aventurança e apesar de 
parecer algo situacional ela também é uma 
característica dos verdadeiros cristãos. Essa bem 
aventurança nos confronta e nos ensina alguns 
princípios. 
 

 
1. Ser perseguido é reflexo do cumprimento das 
bem-aventuranças 
Muitas vezes achamos que por estarmos em um país 
laico, onde existe liberdade religiosa não seremos 
perseguidos. Engano. A verdade é que a bíblia coloca 
de forma clara que a perseguição é reflexo de viver 
para Cristo e não do contexto onde se vive (Jo 15 18-
20; 2 Tm 3.12). 
 
2. Devemos ser perseguidos por causa da justiça 
É importante avaliar a razão por sermos perseguidos. 
Muitos trazem sobre si perseguição por reflexo da 
sua fala irada, por questões políticas ou sociais etc. 
Mas o texto deixa claro a bem-aventurança está 
sobre aqueles que são perseguidos por causa da 
justiça de Deus. O sofrimento da vida só vale quando 
é por causa de Cristo. 
 
3. A maior recompensa é o Reino dos Céus 
E a nossa esperança não está na promessa de um 
país evangélico que vive os preceitos cristãos, ou na 
cura milagrosa de uma doença, ou benção financeira 
etc. Isso tudo Deus pode trazer as nossas vidas, mas 
a promessa final que Cristo nos dá é a de que 
herdaremos o Reino dos Céus, esta é maior 
esperança e promessa que temos na vida cristã. 
 
 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

 

1. Você se sente perseguido de alguma forma por 
causa de Cristo?  

2. A justiça de Cristo tem sido a maior motivação da 
sua vida? As pessoas a sua volta percebem isso? 

3. A volta de Cristo e o reino dos céus tem sido sua 
maior esperança diante das dificuldades? 
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