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CARTA DO PASTOR 

12 a 18 de JUNHO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 A Célula tem recebido novos? Converse com os 
membros sobre a necessidade de trazer convidados!  

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/97xodtjM4E4   

 Incentive os membros a participarem da Campanha do 
Agasalho. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: SANSÃO (Juízes, Caps. 13 a 16) 

 
INTRODUÇÃO: Por que Sansão começou tão bem e 
terminou tão mal? Como pode um príncipe de Deus 
terminar como uma atração na festa dos inimigos? 
 

1. ABANDONOU OS PRINCÍPIOS (JZ 14:3) 
Andou solitário e fez escolhas erradas. 

Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: “Será que não há mulher 
entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que 
ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa?” Sansão, 
porém, disse ao pai: “Consiga-a para mim. É ela que me 
agrada”. 

• Salmos 119:9 - Como pode um jovem conservar 
pura a sua vida? É só obedecer aos teus 
mandamentos. 

 

2. SUPER ESTIMOU SUA FORÇA (Jz 14:6) 
Conseguiu matar um leão e rasgá-lo como um bife, 
mas não pode domar o seu próprio espírito. 

(14:6) O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem 
nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas 
não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. 

• Provérbios 25:28 - Como a cidade derribada, que 
não tem muros, assim é o homem que não pode 
conter o seu espírito. 

 

3. MENOSPREZOU SUAS FRAQUEZAS (Jz 16:19) 
Estava preparado para enfrentar mil homens, mas 
frágil diante de uma mulher. Brincou com o pecado! 

(16:19) - Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem 
para cortar as sete tranças do cabelo dele, e assim começou a 
subjugá-lo. E a sua força o deixou. 

• Provérbios 5:3 - Porque os lábios da mulher 
estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é 
mais macio do que o azeite; 

 

4. DESPREZOU A UNÇÃO E O CHAMADO (Jz 16:20,21) 
Amou mais o poder do que a Deus. 

20 Então ela chamou: “Sansão, os filisteus o estão atacando!” 
Ele acordou do sono e pensou: “Sairei como antes e me livrarei”. 
Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado.  21  Os filisteus o 
prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. 
Prenderam-no com algemas de bronze, e o puseram a girar um 
moinho na prisão. 

• Sansão perdeu a Unção e depois a Visão! 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

• A R O A (Alvo, Realidade, Opções, Ação) 

1. Viva guiado pelos princípios da Palavra. Você tem 
alguma experiência sobre obedecer a um princípio e 
colher os frutos? Compartilhe! 

2. Força sem controle não é bom. Quais são suas 
maiores habilidades? Você tem desenvolvido 
excelência a partir delas? 

3. Cuidado com as fraquezas. Há algo em sua vida que 
o trona mais vulnerável a quedas? 

4. Cumpra o chamado. Qual atitude prática você 
decide hoje para viver ou tornar a viver o propósito 
a qual Deus o criou? 
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