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CARTA DO PASTOR 

02/Mai a 08/mai 2021 

 

 
GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Tempo de oração: Comecem o encontro orando por 

pessoas que ainda não tem um relacionamento com 

Jesus. Peça a Deus sabedoria e estratégias para 

testemunhar do evangelho mesmo nesse tempo de 

distanciamento social. Vocês também podem orar 

pelas necessidades do grupo e de outros cristãos. 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Assista a nossa “news”  e fique por dentro de tudo que 

esta acontecendo na igreja, em especial a campanha 

“Prato Cheio” (https://youtu.be/J4flA6e7SqM). 

Quantas cestas básicas podemos conseguir através 

das células a fim de alimentarmos os famintos?  

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: Tema da semana: O Jardineiro Fiel. 

Série “Vivendo sem Máscaras”, de Charles Swindoll. 
Leitura bíblica: Josué 23.1-16 

A partir dessa semana, receberemos a edificação através 

de um pequeno vídeo (https://youtu.be/iu83jb8LW9c), 

que pode ser repassado aos membros da célula ou mesmo 

no momento do encontro. A mensagem na íntegra é 

ministrada no domingo de manhã e fica disponível no 

YouTube. Aproveite esse novo recurso e use-o conforme a 

direção do Espírito Santo e a necessidade do grupo.  

As PRAGAS ATACAM O JARDIM DOS RELACIONAMENTOS 

Os relacionamentos, sendo frágeis e sensíveis, 

precisam de cuidados especiais e de solo adequado. 

Precisamos defendê-los dos “inimigos” que comprometem 

seu crescimento. Se quisermos ter um jardim florido de 

belos relacionamentos, precisaremos nos livrar de certas 

pragas, e não adianta esperar que vão embora por si 

mesmas, pois não vão. Ignorá-las não é a solução! 

A OBEDIÊNCIA É O SEGREDO DA SEGURANÇA NACIONAL 

Josué sabe que a única opção é obedecer a Deus 

totalmente! Meia obediência é desobediência vestida de 

cinismo. Deus é rigoroso ao instruir sobre não fazer aliança 

com os povos e costumes cananeus.  

UMA ADVERTÊNCIA VINDA DO CORAÇÃO DE DEUS 

A nação de Israel não poderia permanecer saudável se não 

eliminasse de seu meio o estilo de vida cananeu, assim 

também o Corpo de Cristo irá adoecer se as enfermidades 

dos relacionamentos não forem combatidas com esforço! 

A seguir, alguns exemplos de atitudes que devem ser 

eliminadas do Corpo: Sofisticação, cinismo, Reações de 

rancor, atitude fechada, agir hipocritamente, observações 

descaridosas e negativas, pressionar o comportamento dos 

novos, forçar as pessoas a tornar-se iguais a nós, 

regulamentos rigorosos e Exigências legalista, persistência 

voluntária no pecado, agir deliberadamente sob o domínio 

da carne, justificar atos errados com acusações a terceiros.  

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1.Em Josué 23 encontramos uma forte advertência sobre 

fazer concessões e relacionamentos prejudiciais. O que 

você faz para priorizar seus valores e manter um convívio 

saudável com as pessoas? 

2. Que atitudes você deve eliminar em si mesmo a fim de 

melhorar a qualidade de seus relacionamentos em casa, na 

igreja e no mundo? 

3.Você sabe de algum irmão na fé que está precisando de 

consolo ou edificação? Que tal fazer contato para 

demonstrar interesse e oferecer ajuda? Seja um 

instrumento do amor de Deus!  
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