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CARTA DO PASTOR 

18/Abr a 17/Abr 2021 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 

 Momento OIKÓS: Separem este momento para orarem 
especificamente por aqueles que Deus tem colocado 
em seu coração para trazer para perto e para que Deus 
dê as estratégias para que a cada dia Jesus seja 
apresentado de maneira mais clara e efetiva, ore para 
que o toque irresistível do Espírito Santo alcance estas 
vidas. 

 

 
CONECTAR 15 min 

De perto para DENTRO 

 

 MANHÃ COM DEUS: De 2ª a 6ª feira, às 7h pelo 
Instagram da PIBJC. Tempo de buscarmos juntos a Deus 
e clamarmos em favor das necessidades uns dos outros. 

 MÃOS CHEIAS: Muitas famílias passam por necessidade 
nesses dias de pandemia. Enquanto não voltamos com 
os cultos presenciais, envie sua doação através do 
depósito bancário ou pelo Picpay da PIBJC. A equipe 
responsável fará a compra dos alimentos para a 
distribuição entre os necessitados. 

 CAMPANHA DE ORAÇÃO: Estamos envolvidos nessa 
campanha, de 1º a 30 de abril. Cada célula cobrindo 1h 
de oração por dia; cada membro da célula orando, ao 
menos, 10 minutos por dia. É uma convocação geral 
para o exército de Cristo batalhar pelas vidas e famílias 
neste tempo de pandemia. 

 CURSO DE LÍDERES: Não perca a oportunidade de se 
preparar, se você ainda não desafiou o seu auxiliar de 
participar, faça isso hoje mesmo que ainda dá tempo. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: 

 

• Tão Profundo ( Vineyard ) 

• Outros louvores a sua escolha 
 

 

 
FORMAR 15 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO 

Tema da semana: O Verdadeiro Amor. 
Série “Vivendo sem Máscaras”, de Charles Swindoll. 

 
Leitura bíblica: I Co 13: 1-8 
 

1. INTRODUÇÃO 

O VERDADEIRO AMOR - Muitos dizem que hoje no mundo 

está faltando amor, o que o mundo precisa hoje é do amor 

forte e rijo: O Amor Verdadeiro! Ele é o cerne do 

relacionamento franco. É esse tipo de amor que faz com 

que eu me interesse por uma pessoa o suficiente para 

buscar o confronto, e que me torna forte o bastante para 

perdoar.   

FALTA DE AFEIÇÃO –  Não podemos nos esconder atrás de 

máscaras, adotando falsas regras de conduta, aqueles que 

seguem essas regras nunca conhecerão o amor verdadeiro. 

Nunca! O que o mundo precisa hoje não é de uma falsa e 

barata imitação de amor, mas do amor genuíno. 

 

A QUEM VOCÊ AMA? A respeito de quem você poderia 

dizer: “Tenho grande afeição por você...”? “Eu gosto de 

muita gente.... não tenho ódio de ninguém...” Mas não é 

disso que estamos falando. Aliás, o contrário do amor não 

é ódio: é indiferença! Então vamos fazer a pergunta de 

outra forma: Quem lhe é indiferente? 

O fato é que o amor verdadeiro está sempre 

tentando criar pontes de ligação entre os indivíduos, 

procurando diminuir as distâncias, estendendo a mão, 

arriscando-se, demonstrando interesse, falando sem 

rodeios, revelando afeto.    

2. CUIDADO COM ARMADILHAS FALSAS 

O FALADOR, É aquele que sai esguichando toneladas de 

palavreado bonito sobre os outros, faz bajulação, sem 

sentimento,  sem nenhuma profundidade. O verdadeiro 

amor diz a verdade,  doce ou dura, mas sempre diz a 

verdade.   



 

O MANIPULADOR, O pressurizador é o tipo de pessoa que 

age assim: “Já que eu fiz isso por você, faça aquilo por 

mim”. O amor autêntico é espontâneo e sem segundas 

intenções. O amor autêntico liberta, e não sufoca! 

O ROLO COMPRESSOR, Essas pessoas caminham numa via de 

mão única, sem se preocupar com as reações dos outros. 

O amor é sempre sensível, e toma cuidado para não sair 

por aí abrindo caminho com um facão, como faz um 

selvagem na mata fechada.  

3. O VERDADEIRO AMOR 

Bem, basta de dizer o que não é amor, e vamos nos ater no 

restante desse estudo a entender o que é o verdadeiro 

amor (Leia o Texto de 1 Cor 13:1-8) 

A) O AMOR NÃO É OPCIONAL, É ESSENCIAL – I CO 13:1-3 
Vemos neste trecho do texto que o amor não é 

opcional, é imperativo! Paulo cita a frase “se não tiver 

amor” três vezes, e em seguida mostra o resultado: nada... 

nada... e nada. Removendo-se o amor, nada mais resta.   

 B) O AMOR NÃO É UMA INCLINAÇÃO, É UMA 

DEMONSTRAÇÃO  

Quando falamos do mor como demonstração, 

queremos dizer que ele é ação, envolvimento, movimento, 

expressão. “O amor é... o amor faz...”.  Fale menos e aja 

mais!!    

C) O AMOR É COMO UM ÍMÃ QUE NOS APROXIMA 

Nos versículos 7 a 14 de 1 Cor.13, aparecem quinze 

definições específicas de amor, e cada uma delas é como 

uma força magnética que atrai as pessoas umas para as 

outras. 

D) O AMOR NÃO É UM EMPRESTIMO DE RETORNO 
IMEDIATO 

O verdadeiro amor é duradouro, é autêntico e forte. 

O verdadeiro amor sempre resolve trabalhar o problema 

até solucioná-lo (Mateus 18:15-17).  

Quando o mar fica agitado e bravio o verdadeiro 

amor não pula do barco! O verdadeiro não é um 

empréstimo de retorno imediato, é um investimento de 

longo prazo!  

 

4. CONCLUSÃO 

As células têm sido um canal onde podemos demonstrar, 

vivenciar este AMOR VERDADEIRO, onde somos desafiados 

a semanalmente retirarmos as máscaras e vivermos um 

amor que não é só de palavras! 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

 

1. Você sente este crescimento de intimidade em sua 

célula, que te possibilita a retirar as máscaras sem 

medo? 

 

2.  Você sente que vive este amor verdadeiro em sua 

igreja? Fale um pouco sobre isso.  
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