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CARTA DO PASTOR 

20 a 26 de Setembro 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 

 Campanha para Aquisição do CDC: Veja as 
instruções no final dessa carta. Compartilhe com 
sua Célula 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: CELEBRANDO A REDENÇÃO 

 HEBREUS 10:1 

 

INTRODUÇÃO 

Para muitos cristãos, a palavra “redenção” não significa 
nada mais do que “perdão dos pecados” ou “salvação”. 
Mas o seu significado vai muito além disto! 

A palavra “redenção” significa “resgate” ou “remissão”. 
Retrata o ato de se readquirir uma propriedade perdida. 

 

1. PARA FARAÓ: 20% (VINTE POR CENTO) 

Gênesis 47:23 e 24 

José comprou os egípcios e sua terra para Faraó, em 
troca da vida de cada um deles. O que aconteceu com 
este povo? Deixaram de pertencer a si mesmos e 
passaram a pertencer a Faraó! O seu gado, as suas casas, 
as suas terras – tudo pertencia ao rei do Egito! Eles se 
tornaram servos de Faraó, para cuidarem do que era 
dele! 

E o que fez o rei egípcio com o povo? Ele tomou tudo o 
que era deles? Não! Ele permitiu que eles usassem a 
terra e os demais recursos para que vivessem; mas, para 
que se lembrassem sempre que tudo o que eles tinham 
não era deles, um quinto da colheita (ou 20% da renda) 
ia para Faraó. 

 

2. O QUE CRISTO FEZ POR NÓS 

Apocalipse 5:9b e 10 

O homem se transformou num escravo de Satanás ao 
render-se ao pecado no Jardim do Éden. A Bíblia declara 
que “aquele que é vencido fica escravo do vencedor” (2 
Pe 2.19), e foi isto que ocorreu ao primeiro casal. 

Quando Jesus veio ao mundo, Ele foi chamado de Filho 
Único de Deus, mas Ele veio mudar esta condição e 
passou a ser o Primogênito de muitos irmãos (Rm 8.29). 

O Diabo se assenhoreou do homem e da Terra, que fora 
dada ao homem (Sl 115.16), mas Jesus veio pagar a 
nossa dívida do pecado, e, ao fazê-lo, garantiu a nossa 
libertação das mãos de Satanás. 

 

3. A CELEBRAÇÃO DA REDENÇÃO 

I Pedro 1:18 e 19 

Repetidas vezes encontramos a ênfase de que o Senhor 
Jesus Cristo nos comprou para Si. E o preço pago foi o 
Seu próprio sangue! “Sabendo que não foi mediante 
coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 
resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais 
vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de 
cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.” 
(1 Pedro 1.18,19) 

Quando Jesus nos comprou, Ele nos livrou da escravidão 
do Diabo, e nos tornou propriedade de Deus! Coisa 
alguma do que “possuímos” é de fato uma propriedade 
nossa. Somos propriedade de Deus! Ele é o nosso Dono! 

A consciência da Redenção deve provocar em nós uma 
atitude de gratidão e de culto a Deus. Paulo falou sobre 
vivermos uma vida de santidade, que é fruto desta 
consciência: “Fugi da prostituição... ou não sabeis que o 
nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em 
vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 
Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, 
a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais 
pertencem a Deus.” (1 Coríntios 6.18-20 – ARC) 



 

3. O PÃO, O VINHO E A ENTREGA (DEDICAÇÃO): 
TESTEMUNHAS NA MESA DA REDENÇÃO 

I Pedro 1:18 e 19 

O Senhor conhece a nossa inclinação ao esquecimento e 
estabeleceu uma forma de nos manter conscientes do 
que Ele fez, por isso Jesus instituiu a Ceia como um 
Memorial para que sempre recordássemos o que Ele fez 
por nós na Cruz. 

OS DÍZIMOS TAMBÉM SERVEM PARA ESTE MESMO 
PROPÓSITO! A sua relação com a Redenção deve nos 
manter conscientes de que Deus é o nosso Dono e que 
somos propriedade Sua. 

Enquanto a Ceia anuncia que Ele morreu por nós e que 
voltará para nos buscar, a entrega dos Dízimos 
testemunha à nossa consciência que pertencemos ao 
Senhor. 

É interessante observar que a primeira menção dos 
dízimos na Bíblia aparece justamente num contexto de 
redenção (Abraão resgatando o seu sobrinho Ló), 
juntamente com a tipologia da Ceia: Melquisedeque 
(que recebe os dízimos) veio ao encontro de Abraão 
trazendo pão e vinho. 

Há pessoas que consideram os dízimos como se Deus 
quisesse tirar dez por cento do que é nosso. Mas esta 
não é a perspectiva correta. É Deus que permite que 
fiquemos com noventa por cento do que é d’Ele! A 
maioria de nós ainda não conseguiu compreender que a 
entrega dos dízimos é uma forma de celebrarmos a 
Redenção. Ao dizimarmos expressamos gratidão pelo 
que Ele fez por nós e nos mantemos conscientes que 
somos propriedades de Deus. 

 

CONCLUSÃO 

Somos redimidos pelo SANGUE DE JESUS, e assim como 
aconteceu no Egito durante a praga da morte dos 
primogênitos, assim também é na vida dos REDIMIDOS: 
O Diabo não pode ir além do sangue! O inimigo tem 
que parar quando vê a marca do sangue em nossa vida! 

O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; 
quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá 
entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do 
Egito.” (Êxodo 12.13) 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

1. COMPARTILHE SUA HISTÓRIA DE COMO VOCÊ FOI 
REDIMIDO POR JESUS CRISTO. 

2. COMO VOCÊ TEM VIVENCIADO O FATO DE SER 
PROPRIEDADE DE DEUS? ELE RELAMENTE TEM SIDO O 
SENHOR EM TODAS AS ÁREAS DA SUA VIDA? 

3. VOCÊ JÁ FOI REDIMIDO POR JESUS? VOCÊ JÁ OROU A 
DEUS CONFESSANDO SEU PECADO E CONVIDANDO 
JESUS CRISTO PARA ENTRAR E SER SENHOR NA SUA 
VIDA? QUER FAZER ISSO AGORA? 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

 

SOBRE A CAMPANHA PARA  

AQUISIÇÃO DO CENTRO DE CELEBRAÇÕES! 

 

Lançamento Oficial: 

27/Setembro (Próximo Domingo)  |  Culto das 18h 

 

Serão dois tipos de oferta: 

• Oferta do Tesouro para o pagamento da Entrada:  

Essa oferta será mais a curto prazo (até Dezembro) 

 

• Oferta do Propósito para o pagamentoto das 
parcelas:  

Deve ser um propósito mensal que faça parte do seu 
orçamento e que represente um desafio, e será 

entregue a partir de Janeiro. 

 

PREPARE-SE!!! VAMOS CONQUISTAR!!! 


