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CARTA DO PASTOR 

05 a 11 de JUNHO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 Vamos transformar nossa Célula num celeiro de 
salvação de vidas?  

 Como está a ação evangelística da Célula? 

 E a lista de Oikós, tem sido compartilhada na Célula? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/WIB9uzFSJ5Y  

 CULTO DAS MÃOS CHEIAS: No próximo Domingo 
(12/6), teremos o culto das Mãos Cheias. Traga sua 
doação nos cultos das 10h e 18h30. 

Se preferir, pode adquirir os alimentos no Mercado do 
Amor, na entrada do CDC. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: TRANSFORMANDO SONHOS EM 
REALIDADE   Gênesis 37:5-11 

 
INTRODUÇÃO: A Bíblia é um LIVRO DE SONHADORES!  
* Josué e Calebe sonharam com a terra prometida. 
* Davi sonhou em derrotar o gigante. 
* Neemias sonhou com a reconstrução de Jerusalém. 
* Jesus sonhou com o reino de Deus chegando a todos os 
povos. 
 

COMO TRANSFORMAR SONHOS EM REALIDADE? 
Vamos aprender com a história de José! 

 

1. Para realizar sonhos é preciso SUPERAR OS 
OBSTÁCULOS. 

• José não parou diante das barreiras colocadas. 

• José avançou acima das circunstâncias. 

2. Para realizar sonhos é preciso APROVEITAR AS 
OPORTUNIDADES.  

• Onde alguém poderia ver um problema, José 
reconhecia uma oportunidade (na casa de Potifar, 
na prisão e diante de Faraó). 

 

3. Para realizar sonhos é preciso MANTER A 
INTEGRIDADE. 

• José era muito jovem, mas não se deixou seduzir 
pela carnalidade e pelo prazer momentâneo. 

 

4. Para realizar sonhos é preciso BUSCAR A EXCELÊNCIA. 

• Onde José estava, ele estabelecia uma cultura de 
excelência. 

• Sempre fazia o melhor em todas as situações. 

 
5. Para realizar sonhos é preciso HONRAR A DEUS EM 

TUDO 

• A expressão “Deus era com José” aparece várias 
vezes na Bíblia. 

• Contudo, também são muitas as menções de que 
José sempre exaltava Deus. 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. Sonhadores que realizam. Quais são os sonhos que 
você tem sonhado em Deus? 

2. Realizadores ultrapassam obstáculos. Quais são os 
obstáculos e oposições que você tem enfrentado? 

3. Realizadores aproveitam oportunidades. Você 
consegue ver alguma oportunidade se abrindo para 
a realização dos seus sonhos? Compartilhe! 

4. Realizadores honram a Deus. Sua integridade está 
à altura dos seus sonhos? Deus tem sido honrado em 
suas atitudes e conquistas? 
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