
 

05 
CARTA DO PASTOR 

08 a 14 de Março 2020 

 

 
GANHAR 15 min 

De longe para PERTO 

 RECEPÇÃO: 

1. Chegue com antecedência ao local e deixe o 
ambiente preparado. Boas vindas ao grupo 

 Momento OIKÓS: 

 Ore pela lista de Oikós e pela ação evangelística. 

 Peça para alguém testemunhar sobre uma 
experiência com evangelismo essa semana. 

 
 

 
CONECTAR 15 min 

De perto para DENTRO 

 AVISOS (DESTAQUES DA SEMANA): 

 Encontro com Deus: Atenção Levitas! Os 
encontros estarão de volta a partir do dia 16/03 
(segunda-feira), às 19h30, na Sede. Venha dedicar 
conosco esse tempo de preparação! 

 Yes – Guia de Carreira:  Um curso intensivo de dois 
finais de semana, voltado para adolescentes com 
idade entre 13 a 16 anos, que desejam conhecer 
melhor seus talentos e habilidades na escolha de 
uma profissão. Informações na secretaria. 

 Conexão PIBJC: Aliança de Membresia e Intensivão 
de Batismo. Data: 04 e 05/Abril.  Local: auditório 
do 4º andar início: dia 04 de abril, às 14h. Inscrição 
gratuita com a equipe do ministério de integração 
(colete vermelho) ou durante a semana com 
Ângela ou Kaian. 

 Aplicativo: Baixe o APP da PIBJC em seu celular. O 
Informativo completo está lá para você acessar. 

 

 ADORAÇÃO 

  

 MOMENTO DE INTERCESSÃO 

  

* * * * * * 

 
FORMAR 15 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: UM TRISTE RETRATO DE FAMÍLIA 

Marcos 5 

 INTRODUÇÃO 

O capítulo 5 do evangelho de Marcos é um verdadeiro 
ALERTA para os dias de hoje, onde nos mostra três histórias 
que apontam claramente para o que muitos estão vivendo 
em suas vidas e famílias. 

Inspirados na palavra ministrada pela Dra. Ilma Cunha no 
último domingo, vem nos atentar para esse triste “Retrato 
de Família”! 

 
I. GADARENO: Homens vivendo aprisionados em lugares 
escuros – Marcos 5:1 a 20 

Quantos homens estão vivendo acorrentados a hábitos 
obscuros e impuros. Pornografia, dívidas e violência tem 
marcado a vida de homens que se isolam em suas prisões. 

O homem muitas vezes busca o isolamento em momentos 
de crise e frustração, mas Jesus vai ao encontro até mesmo 
daqueles que estão mais distantes e fechados. 

 Para HOMENS CATIVOS, Jesus tem a LIBERTAÇÃO 
através da Sua Autoridade! 

 
II. MULHER DO FLUXO DE SANGUE: Mulheres sangrando 
na alma - Marcos 5:25 a 34 

Essa mulher “sem nome” representa tantas que vivem 
debaixo da tirania da culpa ou da mágoa. Elas sangram na 
alma e, aparentemente, já esgotaram seus recursos em 
busca de alívio da sua dor. 

Por serem sensíveis na sua essência, mulheres acolhem 
dores com maior facilidade, e muitas tem experimentado 
a dor n’alma de forma intensa. Não bastasse isso, outras 
sofrem violência e abuso constantes. 

 Para MULHERES ENFERMAS, Jesus tem a CURA através 
do seu poder que emana suavemente, mesmo através 
de um simples toque! 

 

  



 

III. FILHA DE JAIRO: Uma geração que está morrendo em 
seu quarto - Marcos 5:21 a 24 e 5:35 a 42 

Enquanto uma geração de mulheres sangra, outra geração 
está se levantando de forma adoecida. Essa geração 
precisa que os pais (Valentes) se posicionem como 
cobertura e proteção. 

É interessante que Jesus declara: “A menina não está 
morta, mas dorme”, ou seja, “não é morte, é sono”! 
Quantos adolescentes estão “apáticos” em seus quartos, 
viciados em jogos, redes sociais e, até mesmo, em 
pornografia. 

 Para FILHOS AMORTECIDOS, Jesus tem a VIDA através 
da Sua palavra restauradora. 

 

 

 CONCLUSÃO 

Fomos impactados com essa palavra tão poderosa, e por 
mais que pareça dura é um RETRATO que nos alerta para 
buscar a libertação, cura e vida em Cristo. 

 

 

* * * * * * 

 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

O TEMA DE HOJE FALA SOBRE A VIDA NAS ALTURAS! 
 

Mediante esse tema, compartilhe: 

1. Você consegue ver semelhança do texto bíblico com o 

quadro que temos na sociedade hoje? Compartilhe! 

2. Há alguma dor ou comportamento que você deseja ser 

liberto, curado e restaurado? 

3. Jesus Liberta, Cura e Vivifica! Em sua vida, você tem 

experimentado essa vida abundante em Cristo? 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

AGENDA DO MÊS DO LÍDER! 
 

10/MARÇO:  
Terça X - Templo às 19h30 

(Todos) 
 

17/MARÇO:  
GD Pastores e Supervisores 

 
24/MARÇO:  

GD Supervisores e Líderes 
 

31/MARÇO:  
GD Líderes e Auxiliares 

 
 

 
 
 


