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CARTA DO PASTOR 

28/Junho a 04/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 

 Membro da Célula. 

 Membro da Igreja que você esteja sentindo falta. 

 Alguém de fora da Igreja que precisa de Jesus. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

 ELE É EXALTADO 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: LIÇÕES DO CAMINHO  

Lucas 24:13 a 35 

INTRODUÇÃO:  

Este texto nos fala de dois homens estão indo em direção 
de Emaús, aproximadamente 11 km de Jerusalém, logo 
depois dos eventos da crucificação, já era o terceiro dia, 
eles iam discutindo (inquiriram um ao outro ), Jesus já 
havia ressuscitado e se aproxima deles e começa a 
conversar com eles,  eles porém não o reconhecem. 

 

I.  PRIMEIRA LIÇÃO: CRIARAM EXPECTATIVAS 
ERRADAS SOBRE JESUS (Lucas 24:21) 

É bem provável que o Jesus que eles estavam 
vislumbrando, era o Jesus político, um guerreiro, que 
libertasse Israel do domínio romano, os tirasse do jugo, 
mas quando Jesus morre, morre com eles seus sonhos, sua 

esperança. NÃO CONSEGUEM PERCEBER AS EVIDÊNCIAS 
DE QUEM VERDADEIRAMENTE ERA JESUS. 

Não podemos querer somente o Jesus do trono, ele é o 
Jesus da cruz. Não podemos ser a geração que fica a cada 
dia mais frustrada, andando entristecidos no caminho e 
vivendo um evangelho sem cruz. 

 

II. SEGUNDA LIÇÃO: ESTAVAM PRESOS À ÚLTIMA 
NOTÍCIA DE DOR (Lucas 24:20) 

         Quando Jesus se aproxima deles e pergunta sobre o 
que estão falando, então eles começam a discorrer sobre 
tudo, Jesus pacientemente escuta aquele relato, contado a 
partir das lentes daqueles dois homens que não tinham 
conseguido perceber, apesar de claro, apesar de andando, 
ouvindo, comendo com Jesus o seu propósito, Jesus então, 
começa a explanar a Palavra e revelar então tudo 
pacientemente. 

          Notem que eles recebem a notícia e as evidências de 
que Jesus havia ressuscitado e mesmo assim estavam 
presos naquele fato de frustração, de medo, de decepção, 
estavam cegos, mesmo recebendo a notícia de vida de 
ressurreição. 

           Quantas vezes ficamos apegados, presos a notícias 
de morte, que não e não conseguimos estar livres para ver, 
celebrar e viver as notícias de vida. 

 
 

III. TERCEIRA LIÇÃO: EXPERIÊNCIAS DE INTIMIDADE 
DESVENDAM NOSSOS OLHOS (Lucas 24:30, 31) 

Quando Jesus entra com eles na aldeia e então vão 

participar de uma refeição a Palavra diz que ao partir do 

pão, dar graças e dar a eles, então eles o reconheceram, 

os olhos foram abertos!  

Imagine quantas experiências vivenciadas por estes dois 
discípulos, quanto ensinamento ouviram direto da boca de 
Jesus, como Jesus se portava, como tratava e se dirigia a 
multidão que o seguia, quanta coisa surpreendente, mas 
talvez as coisas mais marcantes tenham sido os momentos 
de comunhão e intimidade. 

Sentados à mesa, partilhando uma refeição, certamente 
foram momentos tão impactantes que no momento que 
Jesus repete aquela cena, eles então não têm dúvidas, o 
reconhecem: “É Ele, é Jesus”. 

 



 

III. QUARTA LIÇÃO: A SENSIBILIDADE À PALAVRA 
NOS LEVA DE VOLTA AO CAMINHO (Lc 24:32,33) 

Os olhos dos discípulos são abertos. Então eles dizem que 
quando eles andavam e ouviam a Palavra o coração deles 
ardia, parece algo irrelevante no texto, mas não é, e nós? 

O nosso coração arde quando ouvimos a Palavra de Deus, 
quando através da Palavra recebemos uma direção, uma 
correção, um posicionamento? Ou estamos frios, 
insensíveis, vacinados, impermeáveis...? 

A SENSIBILIDADE À PALAVRA NOS COLOCA NOVAMENTE 
NA DIREÇÃO CERTA - eles voltam para Jerusalém, ou seja, 
voltamos para o propósito ao qual fomos resgatados, 
libertos e salvos. 

 

CONCLUSÃO 
Jesus nos encontra no caminho quando estamos nos 

piores dias das nossas vidas. 

Quando já perdemos a esperança, Ele se coloca ao 
nosso lado. Nos ouve, nos relembra a Palavra, nos toca 
com sua intimidade e nos redireciona para nosso propósito 
de vida. 

 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

Em que nível de comunhão você está agora? 

1. SUAS EXPECTATIVAS SOBRE JESUS, SOBRE O 
EVANGELHO, SOBRE A IGREJA ESTÃO EQUIVOCADAS E 
VOCÊ SE FRUSTROU? 

2. VOCÊ ESTÁ PRESO EM SUAS MÁS NOTÍCIAS, EM SUAS 
FRUSTRAÇÕES E NÃO CONSEGUE VIVER O NOVO? 

3. VOCÊ TEM VIVIDO UMA VIDA DE INTIMIDADE E 
ENTENDE OS SINAIS DO MESTRE? 

4. VOCÊ ESTÁ SENSÍVEL A PALAVRA DE DEUS E O SEU 
CORAÇÃO ESTÁ SE AQUECENDO COM ELA? 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 

 

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 2020 
 

NOSSA CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA  
ESTÁ SE APROXIMANDO. 

 
SALVE ESSA DATA E PARTICIPE! 

 

 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

FIQUE FIRME EM JESUS! 
 

 


