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CARTA DO PASTOR 

30/maio a 05/junho 2021 
 

 

 
GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Tempo de oração: Vamos interceder por todos 

aqueles que estão doentes, seja por covid ou por 

quaisquer outras enfermidades. Peçam ao 

Senhor que manifeste o seu amor de modo 

especial aos que não conhecem Jesus, para que 

desfrutem do seu cuidado e experimentem o seu 

socorro. 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Assistam nossa “news” e acompanhem o que está 

acontecendo na igreja, em especial a campanha 

“Prato Cheio” (https://youtu.be/QhLLl1D0rWI). A 

partir de 01/06, iniciaremos a entrega das cestas 

arrecadadas às instituições cadastradas. 

Continuem mobilizando familiares e amigos para 

que participem com doações na segunda 

quinzena de junho. 

 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: Viver na dependência - Atos 16:16-34 

Compartilhem com os membros da célula a síntese da 

edificação (https://youtu.be/AI89R0FPBfQ). A 

mensagem na íntegra é ministrada no domingo de 

manhã e fica disponível no YouTube. Aproveite esse 

recurso seguindo a direção do Espírito Santo e a 

necessidade do grupo.  

INTRODUÇÃO  

Este texto nos mostra a direção que Deus estava 

dando para a proclamação do evangelho e podemos 

tirar dele princípios eternos para a nossa vida diária. 

Viver na dependência me leva: 

1. OBEDECER AO ESPÍRITO: nem sempre é simples 

obedecer ao Espírito quando a direção que Ele nos dá 

é diferente da direção que estávamos inclinados a 

tomar;  

2. FAZER O CERTO: muitas vezes temos 

consequências quando fazemos o certo, Paulo e Silas 

foram açoitados e lançados na prisão, porém não 

devemos ficar temerosos, precisamos pregar os 

princípios absolutos da Palavra de Deus mesmo que 

soframos danos; 

3. MANTER A ADORAÇÃO: não adoramos porque 

estamos tendo algum êxito, adoramos por quem Deus 

é, a adoração não deve sair da nossa boca mesmo 

quando as circunstâncias são adversas, inclusive a 

adoração é arma de vitória; 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

 

1. Qual é a sua reação quando você recebe alguns 

“nãos” de Deus, quando Deus muda a direção que 

você estava querendo seguir? 

 

2. Se os primeiros cristãos fossem como nós, o 

evangelho teria chegado até nós e como teria 

chegado? 

 

Equipe pastoral da PIBJC 


