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CARTA DO PASTOR 

04 a 10 de dezembro 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: se conectou com alguém durante a copa, 
convide ela para confraternização da célula;  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro. 

 Culto Vida Vitoriosa, encerra dia 13.12. 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

TOME A SUA CRUZ l O GRANDE DESAFIO NA VIDA DO DISCÍPULO 
DE JESUS I MATEUS 16: 24-27 
INTRODUÇÃO: 

“Tomar a sua cruz” é a principal característica de um 
verdadeiro cristão, precisamos seguir alguns passos 
essenciais para o nosso sucesso como discípulos de Jesus: 
 
1. SER DISCÍPULO DE JESUS ENVOLVE UMA ESCOLHA  
“Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir 
após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-
me. ” Mateus 16:24 
 
2.SER DISCÍPULO DE JESUS ENVOLVE RENÚNCIA 
“...Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue...” 
Mt.: 16:24 
“Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é 
digno de mim; quem ama seu filho ou sua filha ...; e quem 
não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. 
” Mt.: 10:37,38 
 
3.SER DISCÍPULO DE JESUS IMPLICA EM TOMAR SUA CRUZ 
E SEGUI-LO 

“...tome a sua cruz e siga-me. ” 
“Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de 
nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está 
crucificado para mim, e eu, para o mundo. ” Gl 6:14 
 

“Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua 
morte, certamente, o seremos também na semelhança da 
sua ressurreição.... Ora, se já morremos com Cristo, cremos 
que também com ele viveremos, ” Rm 6:5-8 
 
4.SER DISCÍPULO DE JESUS SIGNIFICA TER A VIDA 
VERDADEIRA 
“Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á;...” 
Mt.: 16:25,26 
“O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu 
vim para que tenham vida e a tenham em abundância. ”  
Jo 10:10 
 
5.TODOS PRESTARÃO CONTAS A DEUS POR SUA ESCOLHA 
Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, 
com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme 
as suas obras. Mt 16:27 
 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. TOME A SUA CRUZ | Compartilhe qual é a cruz que você 
identifica como sinal de sua conversão? 

2. RENUNCIA| O que você precisa renunciar para 
melhorar sua semelhança a Cristo?  

3. VIDA VERDADEIRA | Se você já venceu os passos 
anteriores, compartilhe a vida abundante em Jesus que 
você tem hoje! 

4. ORE l. Você identificou algo que precisa ser abandonado 
e mudado em sua vida, façam um momento juntos de 
entrega na célula. 

 

 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://www.youtube.com/watch?v=NMPF1D0wN6A

