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CARTA DO PASTOR 

22 a 28 de Novembro 2020 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Compartilhe a experiência de 
falar de Jesus para alguém nessa semana! 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Campanha para Aquisição do CDC: Incentive os 
membros da sua Célula a fazer o compromisso. 
Teremos uma Assembleia muito importante para 
saber como está o andamento do contrato e das 
finanças. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: 

 A Vitória (Comunidade da Graça) 

 Estrela da Manhã 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: QUANTO VALE? VALE A PENA?  

 (MALAQUIAS 3 E 4) 

 

INTRODUÇÃO 

Estamos encerrando nossa série em Malaquias, que 
tem como tema central: “Fazendo as Contas”.  

Na edificação de hoje, vamos olhar para o perigo de 
estabelecermos uma “religião” baseada no EU e nas 
Minhas Necessidades. 

• A chave para interpretação do capítulo está nos 
versos 13 a 15 (capítulo 3) e podemos resumir da seguinte 
forma: “O que a gente ganha quando serve a Deus?” 

• Israel está em processo de reconstrução e, ao olhar 
para as nações vizinhas e ver sua prosperidade, pergunta 

se vale à pena servir a Deus. Isto gera uma prática religiosa 
utilitarista 

• No Modernismo e Pós-Modernismo, o assunto 
DEUS entra no eixo antropocêntrico, o qual torna Deus um 
agente para a felicidade e prazer humano. 

• A pregação passa a conter predominantemente o 
tema: “Eu quero mostrar como Deus pode ajudar você”, ou 
seja, Deus a serviço do homem. 

COMO É A RELIGIÃO ONDE O HOMEM É O CENTRO? 

1. A PREGAÇÃO TORNA-SE BASEADA SOMENTE EM 

NECESSIDADES (VS. 13 A 15) 

13 O SENHOR diz: - Vocês falaram mal de mim e ainda 
perguntam: "O que foi que falamos contra ti?"  14 Vocês 
dizem: "Não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a 
gente fazer o que o SENHOR Todo-Poderoso manda ou 
vestir roupas de luto para mostrar a ele que estamos 
arrependidos.  15 É fácil notar que os orgulhosos são 
felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus; 
quando põem o SENHOR à prova, eles não são castigados." 

• Pregamos a partir do pressuposto do que a pessoa 
PRECISA 

• A pregação bíblica tem como ponto de partida os 
DIREITOS que Deus tem sobre a vida do homem. 

 

2. JESUS É APRESENTADO COMO SALVADOR, MAS 

NÃO AVANÇA PARA QUE ELE SEJA O SENHOR! 

Como já há um senhor na história moderna: o homem, 
só resta lugar agora para um coadjuvante, que ajudará o 
homem a ter e ser aquilo que deseja: este é o espaço que 
o evangelho utilitarista reserva para Jesus. 

O cristianismo completo não se resume a Jesus nos 
salvar dos nossos pecados, mas é submissão voluntária ao 
seu senhorio (Ele é Kuriós = Senhor).  Mas quem poderá 
agüentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando 
ele aparecer? Pois ele será como o fogo, para nos purificar; 
será como o sabão, para nos lavar. (Malaquias 3:2). 

Jesus não pé o super-herói bonzinho que nos dá um 
passaporte para o céu. 

Ele é Senhor e devemos render a Ele toda nossa 
submissão. O Pensar e o Falar... o Sentir e o Agir! 

 



 

3. DESENVOLVE-SE A RELIGIÃO DE MICA (JUÍZES 17) 

JUÍZES 17 - 5 Mica fez uma capela. Ele fez outros ídolos e 
também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus 
filhos para ser o seu sacerdote.  6 Naquele tempo não havia 
rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. 

A história de Mica representa muito a espiritualidade 
que coloca o homem no centro. Ele e sua mãe constroem 
um “deus” segundo a sua imagem, fazem uma casa 
(capela) para esse “deus” e contratam um Levita 
(sacerdote) que possa cuidar dessa religião. 

Mica e sua mãe cometem grandes erros (pecados): 

 Fazem amuletos para afastar maldição e decidem 
que vão servir a Deus do seu jeito (Jz 17:3 a 6) 

 Encontram um sacerdote que só que “casa, 
comida, roupa lavada e sustento” (Jz 17:7 a 12) 

 Se enganam ao pensar: “Se está dando cero, é 
porque Deus está aprovando”. (Jz 17:13) 

 

CONCLUSÃO 

Quem serve a Deus e investe em Jesus não deve 
perguntar: “Mas, e o que eu ganho com isso?” Pedro estava 
equivocado ao perguntar “Que recompensa teremos nós?” 
(Mateus 19:27). 

A única resposta do verdadeiro evangelho para essa 
pergunta está em Malaquias 3:17 e 18. “Você ganha 
Deus!”... você será feito tesouro particular do Senhor! 

17 Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia 
que prepararei, diz o SENHOR dos Exércitos; poupá-los-ei 
como um homem poupa a seu filho que o serve. 18 Então, 
vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre 
o que serve a Deus e o que não o serve. 

Haverá um dia que será o “Dia do Saque”, o “Dia do 
Resgate”. Tudo o que você poupou em Jesus Cristo terá 
retorno garantido. 

Nascerá para você o “Sol da Justiça”. Hoje, o sol físico 
nasce para todos: o justo e o ímpio. Mas o “Sol da Justiça”, 
Jesus Cristo, nascerá somente para aquele que investiu na 
Vida Espiritual. 

LEIA MALAQUIAS 4 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. VOCÊ TEM EXPERIMENTADO UM TEMPO DE 
QUALIDADE COM DEUS QUE EXTRAPOLE SUA LISTA DE 
PEDIDOS E NECESSIDADES? COMPARTILHE! 

2. COMO VOCÊ DEFINE O SENHORIO DE JESUS NA SUA 
VIDA?  

3. QUAIS ÁREAS MAIS DIFÍCEIS PARA SUBMETER AO 
SENHOR JESUS? 

4. VOCÊ JÁ CONVIDOU JESUS PARA SER O SALVADOR E 
SENHOR DA SUA VIDA? QUER SABER COMO FAZER ISSO 
AGORA? 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA 
 

DATA:  06 DEZEMBRO 2020 (DOMINGO) 
 

HORÁRIO:  08H30 HORAS 
 

LOCAL: 
PRESENCIAL: CENTRO DE CELEBRAÇÕES DA PIBJC 

VIRTUAL: YOUTUBE (TRANSMISSÃO FECHADA) 
 

PAUTA: 
* RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ABEAS 

* RELATÓRIOS GERAIS 

* APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 
DO TERRENO DO CENTRO DE CELEBRAÇÕES 

 
VITÓRIA/ES, 22 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
PR ELI SOUZA JUNIOR | PRESIDENTE DA PIBJC 


