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CARTA DO PASTOR 

20/junho a 26/junho 
2021 

 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Momento Óikos: Converse com alguém que não 
participa das células da PIBJC e demonstre a alegria 
em participar da célula e se for oportuno convide 
essa pessoa para participar do próximo encontro; 
  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam nossa “News” e acompanhem o que está 
acontecendo na igreja; 
(http://bit.ly/NEWS200621) 

 Campanha Prato Cheio continua até o dia 30/06, 
doe suas cestas e alimente milhares de pessoas; 

 Já se inscreveu no GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT, 
esse ano com desconto exclusivo para FAMÍLIA 
PIBJC de 35% com Ticket PIBJC21; 

 Participou do Culto da Noite, quer servir conosco, 
responda no questionário e escolha a área de 
servir: (https://forms.gle/TdWZfwTNVRK7Mid49) 
 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

Compartilhem com os membros da célula a síntese 
da edificação (https://youtu.be/txRn3VaeZls).  

EDIFICAÇÃO: TEXTO BASE: MATEUS 5.5 
“Bem-aventurados os mansos, porque eles 
herdarão a terra.” 
No sermão da Montanha (Mateus 5-7), Jesus 
apresenta os conceitos fundamentais do Reino de 
Deus. E nas bem-aventuranças começa a revelar as 
características dos que participam desse reino 
(Mateus 5.1-12).  
O 1º passo e primeira benção é reconhecimento de 
sua pobreza espiritual (v.3);  
O 2º passo é o quebrantamento que resulta dessa 
condição, manifesta pelo choro (v.4); e  
A 3ª característica, que se manifesta como 
consequência das anteriores é a mansidão. 
Somente quem reconhece sua miséria espiritual e 
se arrepende profundamente pode tornar-se 
manso diante de Deus e das pessoas.  

E o que tal mansidão significa? Para o mundo, tão 
orientado para o orgulho e as conquistas, a 
mansidão pode significar fragilidade e fraqueza. 
Mas, no Reino de Deus, o conceito de mansidão é 
muito superior!                    
-Mansidão é submissão a Deus, a sua palavra e sua 
vontade: Porque os pensamentos e os caminhos de 
Deus são diferentes dos nossos, e sua palavra 
nunca volta vazia (Isaías 55.8-11). Sua vontade é 
boa, agradável e perfeita (Romanos 12.2). 
Devemos ser submissos a Deus da mesma maneira 
que Jesus foi (João 5.19, Filipenses 2.5-8) 
 
-Mansidão é humildade diante dos homens: Não 
fazer nada por interesse pessoal ou pelo desejo de 
ser elogiado, prestigiando os outros (Filipenses 2.-
4). Isso só é possível quando pensamos com 
humildade sobre nós mesmos (Romanos 12.3), e 
seguimos o exemplo daquele que não veio para ser 
servido para servir (Marcos 10.35-45) 
 
-A mansidão cristã é tranquila, pois sabe que a 
vontade de Deus não se cumpre na força do braço 
ou através da violência, mas pelo seu Espírito 
(Zacarias 4.6); Essa mansidão descansa ativamente 
nas promessas divinas vislumbradas 
profeticamente no Antigo Testamento (Salmo 
37.11) e que estão guardadas para a revelação final 
da glória de Cristo (Romanos 8.17). 
 
 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Em que área da sua vida é mais difícil ser 

submisso a Deus? 

2. Você já foi humilhado por ser cristão? Conte-

nos como foi essa experiência 

3.  Em Mateus 11.28-28 o Filho de Deus nos 

aponta o caminho para essa bem-aventurança. 

O que você pode fazer nos próximos sete dias 

para exercitar a mansidão cristã em sua vida? 
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