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CARTA DO PASTOR 

11 a 17 de Julho 2021 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Cada pessoa da célula vai mencionar 
o nome de um amigo, colega ou parente para fazer 
parte da Lista de Oração. Peça ao auxiliar da Célula para 
preparar uma escala de oração pelos oikós, definindo o 
dia da semana em que cada um vai interceder.  

 

 
CONECTAR 15 min 

De perto para DENTRO 

 Acompanhe o que está acontecendo na PIBJC. Acesse o 
link: https://bit.ly/News110721   

 PRATO CHEIO: Na 5ª feira (15/07) iniciará a nova fase 
de entrega das cestas, na Sede, de 2ª a 6ª feira (13h às 
18h). Mobilize sua rede de relacionamentos! 

 AQUECE PIBJC: Arrecadação de agasalhos, calças, 
mantas e cobertores em bom estado a serem 
destinados para a Cristolândia (Centro de Vitória) e para 
a Igreja Batista em Balneário de Carapebus (Serra). As 
doações podem ser entregues durante o horário dos 
cultos aos domingos no Centro de Celebrações e de 2ª 
a 6ª feira (13h às 18h) no subsolo da Sede. 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: Lugar Seguro 
https://www.youtube.com/watch?v=YyfcdkT_zF8  

 

 
FORMAR 15 min 

De dentro para o CENTRO 
Veja a síntese da mensagem de domingo de manhã: 
https://youtu.be/CCY5v_xDc2o  
 
EDIFICAÇÃO: Texto base: “Bem-aventurados os puros de 

coração, pois verão a Deus” Mateus 5.8. 
 
1. INTRODUÇÃO 

O reconhecimento do estado de pecado é que gera a 

verdadeira necessidade de Deus e de sua salvação, 

somente o próprio Deus é que pode desvendar a cegueira 

espiritual e revelar a sua Glória. Jesus sempre se ocupou de 

levar a Salvação através da mudança da essência do ser 

humano.  

2. A IMPUREZA DE CORAÇÃO É A CAUSA DE CEGUEIRA 
ESPIRITUAL 

Essa convicção é baseada no entendimento que a pureza 

de coração se faz necessária para que reconheçamos o 

nosso verdadeiro estado pecaminoso e a necessidade de 

redenção e de purificação e só através do sangue de Cristo 

é possível receber o Espírito Santo que nos purificará de 

todo o pecado através do processo de santificação.  

Mateus 15 : 1- 19.  

 

3. A LIMPEZA DO CORAÇÃO NOS DÁ A VISÃO DE UM 

ESPETÁCULO SUMAMENTE GLORIOSO 

“Os limpos de coração verão a Deus”. 

Quando recebemos de Cristo a ação de purificação, 

começamos a comtemplar a Glória de Deus vindoura e 

também a presença de Deus em todas a criação, bem como 

em cada ato da vida. Atos 9: 1-18 – Perceba que Paulo 

reconhece seu estado quando se converte. 

 

4. A LIMPEZA DO CORAÇÃO É UMA OBRA DIVINA 

A purificação do coração é uma ação sobrenatural do 

Espírito Santo realizada pelo poder do sacrifício de Jesus e 

o seu sangue derramado por cada um de nós na cruz. Leia:  

João 3 1-21 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Quando você percebeu sua cegueira espiritual, o que te 

atrapalhava a enxergar o seu pecado? 

2. Você enxerga a presença de Deus em sua Vida? 

Compartilhe a sua visão de Deus em sua vida.  

3. Compartilhe com sua célula pelo menos um nome por 

quem você deseja que tenha um coração purificado para 

que veja a Glória de Deus. 
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