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CARTA DO PASTOR 

10 a 16 de JULHO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 BATISMOS (10/7): Será No próximo Domingo. Prepare 
cartazes para os novos irmãos da sua Célula! 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/KSZRecIpDG0    

 RECESSO DA EBD: A EBD retornará suas atividades no 
primeiro Domingo de Agosto. 

 CULTO MATUTINO: Os cultos dos dias 10, 17, 24 e 31 de 
Julho serão no Templo Sede, às 10h. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: MISERICÓRDIA E GRAÇA  
 (Lucas 18:18 a 23 e Lucas 18:35 a 43) 
 
INTRODUÇÃO: Em Lucas 18 temos duas histórias que 
ensinam muito sobre Misericórdia e Graça. 
 
1. MISERICÓRDIA = Eu não recebo aquilo que eu mereço 

Lamentações de Jeremias 3:22,23 - As misericórdias do 
Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque 
as suas misericórdias não têm fim; renovam-se cada 
manhã. Grande é a tua fidelidade. 

• Nossa afronta a Deus (pecado) merece uma punição: 
a morte! Contudo, as misericórdias do Senhor nos 
preservam de receber essa punição imediatamente, 
renovando a cada manhã a possibilidade de nos 
arrependermos e entregar nossa vida a Jesus. 

 
2. GRAÇA = Eu recebo aquilo que eu não mereço 

Efésios 2:8,9 - Porque pela graça vocês são salvos, 
mediante a fé; e isto não vem de vocês, é dom de Deus; 
não vem das obras para que ninguém se glorie. 

• A Graça é FAVOR IMERECIDO, é Dom Gratuito, é 
presente de Deus para nós. Enquanto a Misericórdia 
me preserva, a Graça me Eleva e me transforma. 

 

3. O JOVEM RICO (Lucas 18:18 a 23) 

• Ele se apresenta a Jesus como um bom cumpridor da 
Lei, como alguém que “tem algo a oferecer” a Deus. 

• Ele anda no caminho da misericórdia, mas Jesus lhe 
diz que isso é bom, mas não é suficiente: “Falta-te 
uma coisa”: a Graça! 

• Quando Jesus diz: “Vai, vende tudo o que tens, dá aos 
pobres, vem e segue-me”, Ele está convidando o 
Jovem Rico a experimentar a vida na Graça, ou seja, 
na dependência completa de Jesus! 

 

4. O CEGO À BEIRA DO CAMINHO (Lucas 18:35 a 43) 

• Esse não possuía nada. Dependia da misericórdia das 
pessoas que lhe davam esmolas. 

• Ao saber que Jesus estava passando, ele ousa a 
experimentar a GRAÇA e clama por Jesus lhe 
dizendo: “Quero ver de novo”! 

 

CONCLUSÃO | Duas histórias com início e fim diferentes 

• O Jovem Rico chegou com tudo e saiu com nada. 

• O Cego chegou com nada e saiu com tudo. 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. Hoje o Senhor renovou seu alvará de vida através 
das Suas misericórdias. Como você tem aproveitado 
os seus dias para glorificar a Deus? 

2. Tem mais para você: a Graça! Você já recebeu Jesus 
como Salvador e Senhor da sua vida? Deseja fazer 
essa oração de entrega agora? 

3. Vida Abundante. Você tem desfrutado de toda a 
plenitude da vida com Jesus? Compartilhe! 

Equipe Pastoral | PIBJC 
  

https://youtu.be/KSZRecIpDG0
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GRAÇA  E MISERICÓRDIA 

 
São dois conceitos bíblicos da maior importância 

e, embora parecidos, são distintos. Ivênio dos Santos 
descreve a graça e a misericórdia como as duas mãos 
de Deus. Com a mão da misericórdia ele retém 
aquilo que eu mereço: ira, juízo e condenação; com a 
mão da graça, ele oferece o que eu não mereço: 
salvação, vida eterna e glorificação (Alma Nua, p.131). 

 
Charles Swindoll afirma que os arquivos do céu 

estão cheios de histórias de redimidos, renegados, 
reajustados e rebeldes. Ele prossegue: francamente, 
se fossemos flores de um jardim inglês, teríamos saído 
do mesmo monte de esterco (Crescendo nas estações 
da vida. p 271). Max Lucado diz que: "A misericórdia 
deu ao filho pródigo o perdão; a graça deu uma festa 
para ele." 

 
Misericórdia e graça, ambas têm dupla 

dimensão. São tanto verticais quanto horizontais. 
carecemos delas em nosso relacionamento com Deus, 
ao mesmo tempo, precisamos delas em nosso 
convívio uns com os outros. Em Mateus 5.7, Jesus 
afirma que os misericordiosos são os que vão alcançar 
misericórdia. Ele ilustra isso na parábola dos dois 
credores, em Mateus 18.23-35. 

 
Nada do que fazemos poderia nos tornar 

merecedores da graça e da misericórdia de Deus, elas 
são totalmente incondicionais. Dessa mesma forma 
devemos oferecê-las aos outros. 

 
Pr. Joarês Mendes de Freitas 


