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GANHAR 
10 min 

De longe para PERTO 

 Orar por seus amigos-oikos.  
 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam a “News” e acompanhem o que está 
acontecendo nas células e ministérios da PIBJC:  

https://youtu.be/q-8M1gOVby4 
 Campanha Prato Cheio: Vamos alimentar os 

famintos! Faça a sua doação de cestas básicas na 
sede da PIBJC até o dia 06/08.  

 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://www.youtube.com/watch?v=78lB_W9a9Ns 

EDIFICAÇÃO: TEMPOS DIFÍCEIS 
Podemos ver uma situação real de risco Iminente 
para o Povo de Deus e para a Igreja: 
 
 TEXTOs BASE: 2ªRs 6:8-17 e Jd 3-23 
“16 E ele disse: Não temas; porque mais são os que 
estão conosco do que os que estão com eles.” 
Podemos ver dois tipos de ameaça: 
 
1) AMEAÇA EXTERNA: -  O Ataque do exército Sírio:  
2ªRs 6:8-17 
Gerou UM MEDO no coração do empregado de 
Eliseu, um temor mortal, assim como temos visto 
muitos de nossos amigos diante do medo real do 
vírus e de suas consequências; 

A resposta que temos no Texto é uma oração do 
Profeta para que o empregado tivesse a visão 
espiritual, ou seja a visão da Realidade Espiritual; 
Para isso, Eliseu tinha relacionamento com Deus que 
gerou uma fé inabalável no Poder de Deus e com 
consequência o fazia um homem Corajoso, ou seja, 
agia de acordo com o Seu Coração e nesse caso o 
coração de Eliseu estava cheio da presença de Deus; 
 
2) AMEAÇA INTERNA: - falsos mestres e com falsas 
doutrinas: Judas 3-23 
O autor alerta quanto a esses falsos ensinos e suas 
consequências espirituais, ou seja a condenação 
eterna, ele alerta para o risco de uma vida de 
imoralidades, ou seja, uma vida de conduta contrária 
a ética bíblica e ao padrão estabelecido dentro do 
ensino de Jesus e dos apóstolos.  
O alerta para a impermanência deles, ou seja, terão 
um fim breve; 
Em resposta a isso temos, os conselhos:  
- Mantenham-se na doutrina dos apóstolos; 
- Continuem na perseverança da Fé, baseada no 
conhecimento Jesus como único Mestre e Senhor;  
- Oração guiada pelo Espírito Santo; 
- Uma vida de Amor de Deus, esperança em Jesus 
Cristo e na sua misericórdia, e na vida Eterna; 
- Geração de misericórdia com os duvidosos e 
atitude de salvação para com os outros. 
 
 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO  

1. QUAL TIPO DE AMEAÇA À SUA VIDA ESPIRITUAL 

VOCÊ MAIS SENTE NOS DIAS ATUAIS? 

2. QUAL SUA POSIÇÃO DIANTE DAS AMEAÇAS? 

3. COMO ANDA SEU RELACIONAMENTO COM 

DEUS? QUAL O ASPECTO DE SUA FÉ PRECISA 

SER FORTALECIDO? 
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