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CARTA DO PASTOR 

16/maio a 22/maio 2021 

 

 
GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Tempo de oração: Quem são as pessoas de seu 

relacionamento que ainda precisam conhecer Jesus 

Cristo como salvador e Senhor? Cada um dos 

presentes pode falar pelo menos um nome. Depois 

façam um período de oração para apresentar ao 

Senhor os nomes citados. 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Assistam nossa “news” e acompanhem de tudo que 

está acontecendo na igreja, em especial a campanha 

“Prato Cheio” (https://youtu.be/f0sdpJb4D3g). De 

segunda a sexta, das 12h às 18h, as células podem 

levar as cestas arrecadadas ao templo sede. 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: Tema da semana: Ceia do Senhor. 

Leitura bíblica: João 1.1-18,29 /Mateus 26:27-30 

Compartilhem com os membros da célula a síntese da 

edificação (https://youtu.be/vNaq94Xo4rY). A mensagem 

na íntegra é ministrada no domingo de manhã e fica 

disponível no YouTube. Aproveite esse recurso seguindo a 

direção do Espírito Santo e a necessidade do grupo.  

NO PÃO, CELEBRAMOS A ENCARNAÇÃO:  DEUS 

PRESENTE – João 1.1-18 

Na Ceia do Senhor, com o pão celebramos a encarnação do 

Filho de Deus. Jesus é o Deus eterno, infinito e 

transcendente virou humano. Ele atravessou uma distância 

incalculável: entre a eternidade divina e a mortalidade 

humana; entre a infinitude divina e a limitação humana; 

entre a perfeição divina e a falibilidade humana (Filipenses 

2.5-8). O Salvador esvaziou-se, limitou-se e vulnerabilizou-

se para revelar quem é Deus (v.18), compartilhando 

conosco com a plenitude do amor e da verdade (v.14). E tal 

revelação possibilita a conexão espiritual (comunhão) com 

o Criador e uns com os outros e traz alegria, porque Jesus 

é “Emanuel” (Deus conosco). Desse modo, podemos ter 

certeza de que não estamos sós, pois Jesus estará conosco 

todos os dias, e sua presença traz poder e propósito a 

nossas vidas (Mateus 28.18-20).  

NO VINHO, CELEBRAMOS A EXPIAÇÃO:  DEUS ATIVO -  

João 1.29 /Mateus 26:27-30 

Jesus é o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que seria e foi 

sacrificado por Deus Pai em favor de cada um de nós. (João 

1.29). Conforme o anúncio de João Batista, ele é o caminho 

que os seus seguidores deveriam seguir. No início, o 

próprio Deus deixou os princípios que marcariam a forma 

de livrar os pecados, como vemos em Genesis Deus 

cobrindo Adão e sua mulher, com a pele de um animal 

sacrificado. Em Êxodo Deus marca a primeira Páscoa, como 

o livramento da morte pelo sangue do cordeiro pascal e a 

celebração das famílias neste ato salvífico. Em Mateus 

26:27-30, Jesus traz a memória dos seus discípulos sua 

família espiritual, e renova a aliança com o povo escolhido 

através de uma nova páscoa, onde o cordeiro é o próprio 

Jesus Cristo e o livramento agora é definitivo, da morte 

espiritual e do afastamento de Deus. Agora temos uma 

família espiritual pelo Sangue de Cristo. 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1.De que maneiras você percebe a presença de Cristo em 

seu dia a dia? Pode compartilhar uma situação em que 

você experimentou essa presença e atuação em sua vida? 

2.Como você tem participado da família de sangue de 

Cristo? 

3.Quais as principais atitudes que mudaram em sua vida a 

partir de sua conversão? 
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