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CARTA DO PASTOR 

02 a 08 de Agosto 2020 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Quais são as pessoas que não 
conhecem a Jesus e você está orando e fará 
contato? 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 FAÇA 01 LIGAÇÃO NESSA SEMANA 

 Que tal fazer a diferença na vida de uma pessoa 
nessa semana. Escolha alguém, ore e depois 
compartilhe algo de Deus para essa vida. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 
EDIFICAÇÃO: MARCADA PELA VIDA, 

 TRANSFORMADA PELO MESTRE 
 LUCAS 7:36 A 50 

 
INTRODUÇÃO: A Bíblia nos traz histórias de mulheres e 
homens como nós, com fracassos, dilemas, vitórias, 
sonhos, conquistas e aprendemos com cada uma deles. 

Hoje iremos aprender com a história de uma mulher que 
invade uma festa. Inconveniente, não é mesmo? Será? 

 

I. MARCADA PELA VIDA. 

 Ela recebe um Rótulo – PECADORA (Lucas 7:37): Havia 
um rótulo na vida daquela mulher: pecadora. Muitas 
vezes você já foi motivo de vergonha, as pessoas sabem 
o pior de você...sabem das coisas erradas que você fez e 
estas coisas servem de régua para as pessoas te 
medirem, te avaliarem e assim definirem quem você é. 

 Ela estava numa posição desfavorecida – HUMILHADA 
(Lucas 7:38): O lugar que essa mulher se encontrava era 
o mais baixo, se encontrava humilhada, desfavorecida, 

desacreditada, desvalorizada, aquelas pessoas ali 
naquele lugar se sentiam superiores a ela, certamente ela 
era afrontada, envergonhada. Estar rebaixada, ser 
tratada desdenhosamente, com soberba, era assim que 
aquela mulher era tratada. 

 Ela possuía um Estigma – INDESEJADA (Lucas 7:39): Uma 
cicatriz, um sinal infamante, uma marca indelével (que 
não pode ser apagada, que não desaparece, que dura). 
Algumas impressões sobre nós permanecem muito 
tempo. Era evidente que a sua presença trazia incômodo, 
ninguém a havia convidado, ela não era bem vinda 
naquele lugar, sua presença feria conceitos, feria a 
religiosidade, ela não deveria estar ali. 

 

II. TRANSFORMADA PELO MESTRE. 

 A IDENTIDADE substitui o Rótulo – MULHER (Lucas 
7:44a): O homem coloca o rótulo mas a essência é Deus 
quem coloca, quem você realmente é, o que está dentro 
de você, o conteúdo, foi Deus quem fez...você é mulher, 
criada a imagem e semelhança, é assim que o mestre a 
chama, mulher! O rótulo traz a imagem de uma pessoa 
da qual você não gosta, mas olhe para dentro e veja sua 
essência. 

 Uma NOVA posição em Cristo – ACEITA (Lucas 7:44b): 
aquela mulher poderia passar a vida inteira da maneira 
como estava. Certamente ela teve medo de entrar 
naquela casa, da hostilidade. Todos a conheciam (seus 
vacilos e erros cometidos), mas ela enfrentou o seu medo 
com atitude, foi em direção do Mestre. Deus está falando 
com você: tome ATITUDE, vá em direção ao Mestre, 
lance-se aos seus pés... vá em direção da fonte que é 
inesgotável!!!  

As vezes somos tentados a fugir para longe para ficar nos 
livrar de “fantasmas” que nos perseguem. Não fuja, corra 
para o Mestre. Seja corajoso, tenha atitude. Vá na 
direção de quem pode mudar a sua história e seja 
PERDOADO. 

 A LIBERDADE no lugar do Estigma – RESTAURADA (Lucas 
7:44b): O encontro com JESUS a transforma. Jesus a 
despede dizendo: PODE IR EM PAZ. 

Aquela mulher estava depositando sua vida. Seu coração 
quebrantado aos pés de Jesus. Ela derramou sobre os pés 
de Jesus um vaso de alabastro com nardo puro de alto 
valor. Aquele era seu momento com o Mestre, e saiu dali 
transformada e encontrou o favor do Rei. 



 

CONCLUSÃO 

Vivemos numa sociedade que deseja determinar tudo em 
nós... aquilo que somos, que pensamos, que queremos, 
quer direcionar até mesmo aquilo que sonhamos. 

Sejamos protagonistas de nossa própria história e não 
estejamos perdidos no meio dessa sociedade que valoriza 
muito mais o que temos e o que podemos oferecer do que 
aquilo que somos. Deus contempla o nosso coração e não 
as nossas possibilidades. 

 

 

* * * * * * 

 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

1. EXISTE ALGUM RÓTULO QUE AS PESSOAS 
COLOCARAM EM VOCÊ? ISSO O INCOMODA?  

2. MUITAS VEZES TRAZEMOS FERIDAS EMOCIONAIS POR 
NÃO SENTIRMOS QUE SOMOS ACEITOS. VOCÊ JÁ SE 
SENTIU ASSIM? COMPARTILHE! 

3. VOCÊ JÁ SE DERRAMOU PARA JESUS PARA RECEBER 
UMA RESTAURAÇÃO EM SUA VIDA? SE NÃO, QUE TAL 
FAZER ISSO HOJE?  

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

Projetos Educacionais (ABEAS) 
Os projetos educacionais da PIBJC-ABEAS tem 

abençoado muitas vidas, e precisam do nosso apoio para 
que possam avançar mais. Vamos investir 100% dos 
resultados em ação social, evangelismo e missões! 
Contamos com você para divulgar os cursos entre os 
membros das células, familiares e amigos. 

 

Invista no seu futuro e no futuro de tantos outros 
através Centro de Apoio Social (CAS).  

Você conhece alguém que QUER  APRENDER INGLÊS, 
MÚSICA ou precisa de AJUDA NOS ESTUDOS? Repasse essa 
mensagem e compartilhe também nas suas redes sociais. 

Matricule-se já  
e invista na transformação de muitas vidas! 


