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CARTA DO PASTOR 

29/MAIO A 04/JUNHO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 Como está a organização da ação evangelística da 
Célula? Já definiu o que, quando e como? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/5Tnvow2b084  

 RETIRO DOS SONHOS: NÃO FIQUE DE FORA, LÍDER! 

O valor do Retiro BAIXOU para que ninguém fique de 
fora. Veja na secretaria e confira todos os planos 
especiais. Inscrições até QUINTA-FEIRA ÀS 12H. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: “LARES EDIFICADOS NO SENHOR”  
 UMA HABITAÇÃO SEGURA 

 Texto base: Salmo 127 

INTRODUÇÃO: No último Domingo (29/5), tivemos o 
encerramento do mês da Família na Pibjc. Veja que lições 
preciosas aprendemos na Palavra de Deus. 
 

1. LARES COM DEUS NO CENTRO (V. 1-2) 

• O Senhor EDIFICA o lar 

• O Senhor GUARDA o lar 

Os esforços são totalmente em vão no que diz respeito à 
segurança quando fora da vontade e da ação de Deus 

 

2. LARES PROVIDOS PELO SENHOR (V. 2) 

• “Inútil” trabalhar, laborar se Deus não está presente 

• “Ele dá” = Ele provê as necessidades (frutos) 

• 127:2 Deus não está contra os esforços humanos... 
mas trabalhar sem descanso ou esquecer a família 

pode ser UM DISFARCE PARA A INCAPACIDADE DE 
CONFIAR em que Deus suprirá nossas necessidades. 

• Todos necessitamos um descanso adequado e 
momentos para nos refrescar espiritualmente, por 
outro lado, este versículo não é uma desculpa para ser 
frouxos (Pv 18:9). 

• Tome cuidado em manter o balanço: trabalhe 
arduamente enquanto confia em Deus e também 
descanse confiando no. 

 

3. LARES ABENÇOADOS POR DEUS (V. 3-5) 

• Filhos são herança de Deus 

• “Flechas” (bênçãos) para os pais. 

• Os filhos são herança do SENHOR (v3) tem sido 
traduzido como: "Os filhos são uma dádiva, e as 
crianças são uma bênção dele". 

• Os filhos da mocidade são particularmente valiosos 
(v4), pois eles serão a sua força quando estiver velho, 
como flechas na mão do valente, uma defesa contra 
os seus inimigos. 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. Deus é o centro da família. Essa tem sido uma 
realidade na sua casa? Como você vê isso 
acontecendo na rotina do seu lar? 

2. O Senhor é o Provedor. Como está a balança entre 
o trabalho para edificar sua casa e o descanso na 
confiança em Deus? 

3. Um lar abençoado. Você considera sua família um 
lugar abençoado? Compartilhe! 

4. Uma habitação segura. Qual atitude prática você 
decide ter para que sua casa reflita as verdades e 
promessas do Salmo 127? 
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