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CARTA DO PASTOR 

19 a 25 de JUNHO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 A Célula tem recebido novos? Converse com os 
membros sobre a necessidade de trazer convidados!  

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/rWDoYVcmU6g    

 MOBILIZE: Dia 10/6 teremos batismos e recepção de 
membros no culto matutino. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: APROVADO EM CRISTO 
 (Romanos 16:10) 
 
INTRODUÇÃO: É impressionante alguém ter o nome citado 
apenas uma vez na Bíblia e ser chamado de “Aprovado em 
Cristo”. Ao elogiar Apeles, o apóstolo Paulo sabe bem do 
que está falando, pois sua vida é um exemplo vivo dessa 
verdade. O que significa ser APROVADO EM CRISTO? 
 

1. O CUSTO DA APROVAÇÃO: UMA LUTA PESSOAL E 
CONSTANTE! 

Não era apenas um desafio para os outros, mas o próprio 
Paulo buscava a aprovação de Cristo. Era seu alvo pessoal: 

• 1 Coríntios 9:27 - “Esmurro o meu corpo e o reduzo à 
escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha 
eu mesmo a ser desqualificado” 

Em Atos temos mais de 10 situações extremas de perigo 
vividos por Paulo por amor ao evangelho. 

 

2. AS ÁREAS PARA APROVAÇÃO: LUTAS POR FORA E 
TEMORES POR DENTRO! 

Para ser aprovado, primeiro deve ser provado, testado, 
examinado, verificado. 

• 2 Coríntios 7:5 - Porque, quando chegamos à Macedônia, 
não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos 
atribulados: lutas por fora, temores por dentro. 

Provado em sua fé, em seu físico, em necessidades, em 
tentações carnais, em perigo entre falsos irmãos... 

 

3. OS CRITÉRIOS DA APROVAÇÃO: DEPENDÊNCIA & 
DIFERENÇA 

• DEPENDÊNCIA DO CÉU: Ligação íntima e 
permanente com o Senhor.  

• DIFERENÇA NO MUNDO: Uma vida que gera frutos 
abundantes no mundo: atitude transformadora. 

• 1 Tessalonicenses 2:4 - ... visto que fomos aprovados por 
Deus, a ponto de Ele nos confiar o evangelho, assim 
falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar 
a Deus, que prova o nosso coração. 

 

4. A RECOMPENSA DA APROVAÇÃO 
Vai valer a pena o viver por Cristo! 

• “Combati o bom combate, completei a carreira, e guardei 
a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual 
o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia; e não somente a 
mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda” 
(2Tm 4:7, 8). 

Ele vem SEM DEMORA para retribuir aos APROVADOS: E eis 

que venho sem demora, e comigo esta o galardão que tenho para 
retribuir a cada um segundo as suas obras. (Apocalipse 22:12) 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. Aprovado em Cristo. Ao olhar para sua vida, você 
está apto a receber esse selo de aprovação? 

2. Lutas por fora, temores por dentro. Quais são as 
maiores lutas e provações que você tem passado para 
se manter fiel a Cristo? 

3. Dependência e Diferença. Compartilhe como estas 
duas verdades estão presentes no seu cotidiano. 

4. A Recompensa. Cite os motivos que fazem você crer 
que vale a pena viver para Jesus! 
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https://youtu.be/rWDoYVcmU6g

