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CARTA DO PASTOR 

28 a 04 de Dezembro 2021 

 

 
GANHAR 10 min 

 De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Façam um período especial de oração 

pela salvação dos amigos e familiares que ainda não se 

reconciliaram com Deus através de Jesus Cristo. 

 

  
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Acesse o link e acompanhe as notícias da PIBJC: 

https://youtu.be/xAhxVmDiQZY  

 NOITE DO LÍDER: Encontro especial com supervisores e 

líderes de Células, nesta 5ª feira, no Centro de 

Celebrações, às 20h. Você não pode ficar de fora!   

 
FORMAR 

 15min 

 De dentro para o CENTRO 
Veja a síntese da mensagem do domingo de manhã: 
https://youtu.be/biVOJZJO6G4  
 
INTRODUÇÃO 

O Novo Testamento revela quatro tipos de fermentos que 

precisam ser evitados na vida coletiva da igreja; eles são 

assassinos da evangelização. São eles: 

I. HIPOCRISIA - Ostentavam a santidade exterior, eram 

peritos em estabelecer hierarquias espirituais baseadas na 

conduta externa e não nas qualidades internas do caráter.  

II. INCREDULIDADE - O racionalismo limita a realização 

humana à simples habilidade, o termo retrata uma pessoa 

que perdeu a visão da soberania e da providência de Deus. 

Ceticismo, pessimismo e apatia são evidentes...  

III. IMPUREZA - Para tornar a pureza uma realidade, cada 

pensamento deve ser levado a Cristo, a fim de que Ele 

preencha a mente do cristão com tudo o que for puro. É a 

impureza no corpo que destrói a noiva e desonra a Cristo.  

IV. LEGALISMO - O legalismo é um sistema ético que mede 

a espiritualidade nos termos da complacência (concordar) 

com o conjunto de regras arbitrárias. A santidade para ele 

é um afastamento do mundo. Geralmente esta pessoa é 

ineficaz para atingir os perdidos, porque adota o critério de 

não se contaminar com o mundo ... 

SINALIZAÇÕES DIVINAS: 

1. O AMOR – João 13.35 

Quando o amor age, pode ser visto, sentido e 

experimentado. À medida que o amor é visto, sentido ou 

experimentado ele é relacionado com Cristo. 

2. A UNIDADE – Efésios 4.2-3 

A unidade também é um sinal divino para os não cristãos. 

Quando os cristãos vivem juntos em unidade, Deus vem à 

tona, torna-se visível.  Jesus sabia da importância da 

unidade e ora por isso em João 17. 

3. BOAS OBRAS – Efésios 2.10 

As boas obras também são um instrumento poderoso para 

a evangelização. O padrão da evangelização do Novo 

Testamento é uma mistura de proclamação e satisfação 

das necessidades de maneira prática, os famintos foram 

alimentados, os doentes tratados, os nus vestidos e as 

viúvas e órfãos amparados.  

4. ESPERANÇA – I Pedro 3.15 

A esperança é um outro sinal que cativa a atenção do não 

cristão. Todos passamos, por tragédias, dores, tristezas, 

mágoas, porém não sofremos como os que não tem 

esperança. A esperança não é apenas uma resposta 

temporária as circunstâncias difíceis; é também uma 

atitude permanente e firme com relação a vida.  

CONCLUSÃO 

AMOR, UNIDADE, BOAS OBRAS E ESPERANÇA são adornos 

que a noiva usa chamando atenção dos não cristãos, eles 

se contrastam com as doenças, HIPOCRISIA, 

INCREDULIDADE, IMPUREZA, LEGALISMO. 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1) Se depender de mim, a evangelização será eficaz 
porque carrego as marcas, as sinalizações que 
apontam para cruz? 

2) Estou carregando alguma porção do fermento que 
pode levedar toda a massa? 
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