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CARTA DO PASTOR 

04 a 10 de Outubro 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: No final da 
carta, temos os modelos das fichas de dedicação. 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: ENCONTRO DE ORAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

Nessa semana o encontro da Célula será voltado para 
levantarmos um clamor por alguns pontos importantes 
da vida da Igreja. Queremos desafiar toda a Igreja para 
colocar os joelhos no chão e interceder! 

 

1. ORE PELA OBRA MISSIONÁRIA 

• Ore pela saúde emocional dos nossos missionários. 

• Ore porque muitos dos nossos missionários em 
território internacional estão impedidos de vir ao 
Brasil (alguns deles já estão há mais de 04 anos sem 
ver seus familiares). 

• Ore pelo sustento dos missionários. As juntas e 
agências missionárias estão passando por muitas 
dificuldades financeiras, tendo sua arrecadação 
diminuída significativamente. 

• Agradeça a Deus por aqueles que se dispuseram a ir. 

• Ore pelos mantenedores da obra missionária para 
que permaneçam firmes e fiéis e para que Deus 
levante novos mantenedores. 

 

2. ORE PELA IGREJA LOCAL 

Como agência do Reino, a PIBJC está carecendo da sua 
intercessão: 

• Ore pelo despertamento espiritual da Igreja. A 
pandemia trouxe uma nova realidade e novos 
desafios. Passados os primeiros meses, muitas 
pessoas estão se sentindo tristes e desmotivadas. 

• Ore pela vida financeira dos seus irmãos em Cristo, 
pois muitos tem enfrentado sérias dificuldades em 
relação ao seu sustento pessoal. 

• Ore pela retomada das atividades. Interceda para 
que o Senhor nos abençoe em cada passo do nosso 
retorno às atividades presenciais. 

• Ore pelo trabalho infantil “Juntinhos”  que teremos 
no Sábado (10/10), para que o Senhor ministre o 
coração de nossas crianças. 

• Ore pelos Batismos que vamos realizar no próximo 
Domingo (11/10), que será na praia de Camburi. 

 

3. ORE PELO DESAFIO DO CDC 

I Crônicas 29:3 

• Ore pela conclusão da fase de elaboração do 
contrato, para que haja sabedoria e ciência por parte 
dos responsáveis. 

• Ore pelo desafio de arrecadação do valor da Entrada 
da compra. Temos um grande compromisso pela 
frente no valor de R$ 1.861.480,00 que deverá ser 
pago até o dia 31/12/2020. 

• Ore pelos propósitos financeiros do povo de Deus e 
para que haja um grande envolvimento da igreja em 
geral. 

• Ore para que o Centro de Celebrações seja, ainda 
mais, um lugar de transformação de vidas que vai 
marcar a história de Vitória. 

 

É TEMPO DE COLOCAR OS JOELHOS NO CHÃO E 
CLAMAR AO SENHOR! 

* * * * * * 



 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 
 

SOBRE A 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! 

 

QUEREMOS DESAFIÁ-LO A PARTICIPAR DA 

CAMPANHA DE DUAS FORMAS. 
 

• Oferta do Tesouro para o pagamento da Entrada: 

Essa oferta será mais a curto prazo (até Dezembro). 

 

• Oferta do Propósito para o pagamento 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. 
 

https://www.pibjc.com/construindo-um-legado 

 

 

https://www.pibjc.com/construindo-um-legado

