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CARTA DO PASTOR 

12 a 18 de Julho 2020 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Quais são as pessoas que não 
conhecem a Jesus e você está orando e fará 
contato? 

 Peça para alguém testemunhar sobre uma 
experiência do compartilhar o amor de Cristo. 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 FAÇA 03 LIGAÇÕES NA SEMANA 

 Convide irmãos e amigos para participarem da 
Conferência Missionária da PIBJC (10 a 18/Julho). 

 Ligue e compartilhe Jesus nessa semana. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

 TRABALHADORES (Daniel Souza) 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: LEVANDO PARA JESUS 

 João 1:35 a 43 

 

INTRODUÇÃO: Joao Batista está proclamando a respeito 
da vinda do Cordeiro de Deus. Com ele estavam dois dos 
seus discípulos. 

 

I. PRECISAMOS ALIMENTAR NOSSA EXPECTATIVA 
PELO SENHOR.   

“Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram 
seguindo Jesus” (v.37). 

Aqueles dois homens, bem como João Batista, viviam 
na expectativa da chegada do Messias. Eram pessoas que 
seguiam os ensinos de João Batista. João Batista, por sua 
vez, direciona seus discípulos a Jesus, o tão esperado 
Messias, o Cordeiro de Deus. Eles deixam João, 
imediatamente, e vão seguir a Jesus. Eram homens que 

esperavam a salvação de Deus. Aguardavam o Messias 
com grande expectativa. Quando ficam sabendo da 
chegada de Jesus, deixam suas ocupações e, sem perder 
tempo, vão atrás do Messias. Aprendemos que precisamos 
colocar nossas expectativas e anseios nele.  

Qual a sua atitude em relação ao Cordeiro de Deus? 
Ele já chegou! E você, já deixou tudo para segui-lo? 

 

II. JESUS QUER TER UM RELACIONAMENTO ÍNTIMO 
CONOSCO.  

Jesus olhou para trás e viu que aqueles dois homens o 
seguiam. Eles não tinham muito o que dizer... então 
perguntam onde Jesus morava. Ao invés de lhes passar o 
endereço, Jesus os convidou para irem a sua casa. Jesus 
disse: “Venham comigo para minha casa”. O texto diz que 
“Eles foram e ficaram com Jesus o restante daquela tarde” 
(v. 39). Jesus sinaliza que deseja “ficar, permanecer” com 
as pessoas; sinaliza comunhão e intimidade. Jesus quer nos 
levar para sua casa, mas quer, também, estar conosco em 
nossas casas, fazer parte de nossa vida, ele quer participar 
de nossas células caseiras. 

Embora, neste tempo, não possamos nos reunir em 
casa, como células, ele está presente no meio de nós e em 
nossa comunhão, ainda que à distância, pela internet. 
Fique em casa e desfrute da companhia de Jesus Cristo, ele 
quer que você desfrute da Sua intimidade.  

Você tem aproveitado esse tempo para aprofundar 
sua intimidade com o Senhor? 

 

III. HÁ UMA URGÊNCIA EM APRESENTAR PESSOAS A 
JESUS. 

“André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens 
que tinha ouvido João falar a respeito de Jesus. A primeira 
coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer-
lhe: - Achamos o Messias” (vs. 40-41). 

André não aguentou guardar para si uma experiência 
tão maravilhosa, então, correu para falar dessa notícia 
extraordinária. Há uma urgência para espalhar a notícia da 
salvação aos nossos irmãos, familiares e amigos. Imagine a 
alegria de André e de Simão, ao conversarem sobre o 
Messias. 

Quem é o seu irmão e sua irmã que você precisa levar 
até Jesus? Quem são as pessoas “urgentes” com quem 
preciso compartilhar o amor de Cristo?  

Ore por essas pessoas e deixe Deus usá-lo para 
apresentar Jesus a elas! 

 



 

IV. USANDO ESTRATÉGIAS PARA LEVAR PESSOA A 
JESUS.  

“Então André levou o seu irmão a Jesus” (v. 42).  

Jesus quer encontrar-se com pessoas de sua família que 
ainda não estiveram com ele. Ele espera que eu leve o meu 
irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe até ele. Ele quer 
ser apresentado aos nossos familiares e amigos. André 
quase tomou seu irmão pelo braço para apresenta-lo a 
Jesus. Quando dividimos essa mensagem que cura, liberta 
e salva, há abundância de alegria!  

O que você fará para compartilhar a notícia da 
salvação, imediatamente? Qual será a estratégia que 
você e sua célula vão usar, neste tempo, para ganhar 
pessoas para Cristo? 

 

* * * * * * 

 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

Em que nível de comunhão você está agora? 

1. QUE TIPO DE CRISTÃO ESTOU SENDO? ESTOU 
CUMPRINDO A MISSÃO PARA A QUAL FUI CHAMADO?  

2. ESTOU LEVANDO MEUS IRMÃOS A JESUS? ESTOU 
COMPARTILHANDO ESSA MENSAGEM SALVADORA? 

3. ESTOU INDO ATRÁS DAQUELE QUE ESTÁ PERDIDO? 
ESTOU SENDO UMA IGREJA QUE ESTÁ RESGATANDO 
PESSOAS QUE ESTÃO SE AFOGANDO?  

4. MINHA CÉLULA TEM CUMPRIDO A MISSÃO DE LEVAR 
OS AMIGOS A JESUS? 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 
 
 
 
 

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 2020 
 

AINDA ESTAMOS EM CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA  
VEJA A PROGRAMAÇÃO DESSA SEMANA. 

 
SEGUNDA-FEIRA (13/JULHO) 

SEGUNDA VIVA ESPECIAL DE MISSÕES 
COM PR NELSON JR (ESCOLHI ESPERAR). 

 
QUARTA-FEIRA (15/JULHO) 

LIVE ESPECIAL COM PARTICIPAÇÃO DO  
CONSELHO MISSIONÁRIO E PR PAULO ROMEU 

FALANDO SOBRE OS DESAFIOS DA CONGREGAÇÃO 
EM BALNEÁRIO CARAPEBUS. 

 
 

SÁBADO (18/JULHO) 
CULTO PORTO MISSIONÁRIO. 

 
 

 

VITORIOSAS 2020 

31/JULHO A 02/AGOSTO 

TOTALMENTE ON-LINE E GRATUTITO! 

 


