
 

33 
CARTA DO PASTOR 

06 a 12 de Dezembro 2020 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Compartilhe a experiência de 
falar de Jesus para alguém nessa semana! 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Campanha para Aquisição do CDC: Incentive os 
membros da sua Célula a fazer o compromisso. 
Invista tempo na Célula para envolver todos na 
campanha. Temos um grande desafio para a 
entrada para pagamento até o dia 31/12/2020. 

 Culto de Ordenação: No próximo Domingo, no 
culto das 18h30, teremos a Ordenação ao 
Ministério Pastoral dos irmãos Jarbas Ferraz Jr, 
Rodrigo Brito e Leonardo Gutierrez. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: 

 Deus Forte (Kleber Lucas) 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: EU SOU O QUE SOU (ÊXODO 3:14,15) 

Deus disse: — “Eu Sou Quem Sou”. E disse ainda: — Você 
dirá o seguinte: “Eu Sou me enviou a vocês. O SENHOR, o 
Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu 
nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês 
em todos os tempos.” 

INTRODUÇÃO 

Como o nosso Deus é Grande! Como é maravilhoso! 

De todos os seus atributos, o que vamos destacar hoje é 
que ELE É UM SER PESSOAL, ou seja, sua identidade é 

revelada também na experiência que homens e mulheres 
tiveram com Ele. 

Enquanto os outros “deuses” são conhecidos como: deus 
da chuva, do sol, da fertilidade, do vinho, das águas, da 
colheita, etc... nosso Deus é conhecido como: Deus de 
Abraão, de Isaque, de Jacó. Um Deus que se relaciona com 
o homem, e durante esse relacionamento se revela de 
forma incrível e poderosa. 

Hoje, vamos conhecer um pouco mais do EU SOU, através 
de uma jornada pelos Seus nomes revelados na Palavra: 

 

JEOVAH SHAMMAH |  DEUS PRESENTE ESTÁ  

Dezoito mil côvados em redor; e o nome da cidade desde 
aquele dia será: O SENHOR Está Ali. (Ezequiel 48:35) 

Contexto: A cidade santa onde o Senhor habitará, 
citada um capítulo após Águas Purificadoras. 

 

JEOVAH ROHI  |  O SENHOR É O MEU PASTOR 

O SENHOR é o meu pastor; nada me faltará. (Sl 23:1) 

Contexto: quantas bênçãos advindas da primeira 
declaração “Ele é o Meu Pastor” 

 

JEOVAH JIREH  |  O DEUS DA PROVISÃO  

E pôs Abraão por nome àquele lugar — O SENHOR 
Proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do 
SENHOR se proverá. (Gênesis 22:14) 

Contexto: Abraão indo sacrificar Isaque, seu filho. Ele 
declara que no Monte do Senhor se Proverá. Muito 
tempo depois, o Jireh faz a provisão no monte do 
CALVÁRIO, dando Seu filho como sacrifício pelos 
nossos pecados. 

 

JEOVAH RAPHÁ  |  O DEUS QUE CURA 

E disse: Se ouvires atento a voz do SENHOR, teu Deus, e 
fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido 
aos seus mandamentos, e guardares todos os seus 
estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que 
enviei sobre os egípcios; pois eu sou o SENHOR, que te 
sara. Êxodo 15:26 

Contexto: Águas amargas são curadas pelo Senhor. 
Onde havia sede, ele leva a saciedade. Não apenas nos 
cura, mas coloca em nós uma fonte de águas que 
jorram para a vida. 



 

TSIDKENU YAHWEH  |  ELE É A MINHA JUSTIFIÇA 

Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro; 
será este o seu nome, com que será chamado: SENHOR, 
Justiça Nossa. (Jeremias 23:6) 

Contexto: O renovo de Davi. O Senhor fará nascer 
para aqueles que o temem o Sol da Justiça, trazendo 
salvação nas suas asas (Malaquias 4). 

 

JEOVAH MIKIDISH  |  O DEUS QUE SANTIFICA 

Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o SENHOR, 
que vos santifico. (Levítico 20:8) 

Contexto: Aquilo que é Santificado pertence ao 
Santificador. Santificação é o ATO de Deus que nos 
coloca “guardados, seguros”, enfim, santificados em 
seu altar. Veja o que o salmista declara no Salmo 91. 

 

JEOVAH SHALOM  |  DEUS É MINHA PAZ 

Então, Gideão edificou ali um altar ao SENHOR e lhe 
chamou de O SENHOR É Paz. Ainda até ao dia de hoje está 
o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. (Juízes 6:24) 

Contexto: O chamado de Gideão é para a luta, para a 
guerra. Mesmo assim ele declara: “o Senhor é a minha 
Paz”. Paz não é ausência de conflitos, paz é segurança 
de que o Senhor estará conosco em todas as batalhas! 

 

JEOVAH NISSI  |  DEUS É A MINHA BANDEIRA 

E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O SENHOR É 
Minha Bandeira. (Êxodo 17:15) 

Contexto: Na guerra de Israel contra Amaleque, 
Moisés levantava os braços e o povo alcançava a 
vitória. Quando cansava e os braços desciam, havia 
problemas no campo de batalha. Quem nos sustenta 
nas pelejas da vida é a mão do Senhor e só temos a 
vitória porque nossa luta é antes de tudo, a luta DELE! 

 

CONCLUSÃO 

De todos os nomes pelos quais o Senhor se apresenta, 
o que mais amo é o nome: JESUS (Yeshua Hamashia 
= Jesus, o Messias/Ungido). 

É nesse nome que me encontro com o Pai, é nesse 
nome que vivo e sobrevivo pela eternidade! 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. COMO O SENHOR SE REVELOU NA SUA VIDA? COMO 
VOCÊ O CONHECEU? 

2. DE TODAS OS NOMES DE DEUS, QUAL TEM UM VALOR 
ESPECIAL PARA VOCÊ? POR QUÊ?  

3. QUEM É JESUS PARA VOCÊ? 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

CAMPANHA PARA AQUISIÇÃO  
DO CENTRO DE CELEBRAÇÕES! 

Estamos diante do grande desafio da aquisição 

definitiva do terreno do Centro de Celebrações 

para juntos construir um legado que impactará as 

futuras gerações! 

 

HOJE VAMOS DESTACAR A CAMPANHA  

PARA O VALOR DA ENTRADA! 

 

OFERTA DO TESOURO: 
 O primeiro objetivo é levantar o valor para a Entrada 

da compra do terreno do CDC. 

 Temos até o dia 31/12/2020 para efetuar o pagamento 

da Entrada. 

 A Entrada é de R$ 1.861.480,00  

 É muito importante uma grande mobilização nesse 

momento para que possamos atingir o alvo. 

 Além da sua oferta, você também pode disponibilizar 

recursos pessoais que estão reservados para 

investimentos futuros, os quais a igreja irá ressarcir e 

remunerar. 

 Outra forma de ajudar é disponibilizar linhas de créditos 

pessoais que possam ser utilizadas pela Igreja nesse 

momento. 

Procure-nos: legado@pibjc.org 

mailto:legado@pibjc.org

