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CARTA DO PASTOR 

30/OUT a 05/NOV 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Vamos atualizar nossa lista de Oikós? Distribua 
na Célula a lista de oração por amigos e familiares. 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro.  

 ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA: Próximo Domingo 
(06/11), no CDC, às 10h em 1ª Convocação.. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: O AMOR LANÇA FORA O MEDO 
“No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora 
o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que 
teme não é aperfeiçoado no amor”. (I João 4:18) 
 

INTRODUÇÃO: Como explicar atitudes nocivas na vida de 
pessoas que já experimentaram o Novo Nascimento? 

Como resolver o velho dilema de Paulo: As coisas boas que 
quero fazer, não faça. As coisas ruins que não quero fazer, 
essas eu faço (Rm 7)? 

 

SOMENTE  UM  CORAÇÃO  APERFEIÇOADO NO  
AMOR PODE  MANIFESTAR  AS  OBRAS  DE  DEUS! 

 

1. O MEDO FAZ ENDURECER O CORAÇÃO. 

• O diabo não tem mais poder sobre a morte. Jesus 
conquistou este poder na cruz. (Hebreus 2:14) “Visto, 
pois, que os filhos têm participação comum de carne e 
sangue, destes também ele, igualmente, participou, 
para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o 
poder da morte, a saber: o diabo...”   

• Porém, Satanás age através do medo da morte (Hb 2:15) 
“... e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam 
sujeitos à escravidão por toda a vida”.  

• Satanás continua utilizando a estratégia do medo, e 
através do pavor da morte sujeita vidas à escravidão. 

- - - - - 

2. OS SINTOMAS DO CORAÇÃO ENDURECIDO? 

“Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. 
Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, 
para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os 
ouvidos, para que não entendam com o coração, e se 
convertam, e por mim sejam curados”. (Atos 28:27) 

 OUVIDOS QUE NÃO OUVEM 

• Orientados pelo serviço (precisam estar atarefados) 

• Grande inabilidade para receber.  

• Frequentemente doadores. 
 
 OLHOS QUE NÃO VEM 

• Pecado secreto atormentador 

• Necessita de estar no controle 
 
 CORAÇÕES QUE NÃO ENTENDEM (Ñ CONVERTEM) 

• Manifestação de ira frequente. 

• Exigência elevada pelo perfeccionismo. 

• Sentimento de rejeição quando repreendido ou 
corrigido. 

- - - - - 

3. O QUE A DUREZA DO CORAÇÃO PRODUZ? 

Finalmente, Jesus apareceu aos onze, quando estavam à 
mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de 
coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto 
já ressuscitado. Marcos 16:14 

• Retém a pessoa na incredulidade 

• Isola dos outros (não passa nem recebe amor) 

• Vive num deserto d’alma, buscando aceitação e 
reconhecimento (campo fértil para o adultério) 

- - - - - 

4. COMO AMACIAR UM CORAÇÃO ENDURECIDO?? 

Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas 
feridas. Salmos 147:3 

• Reconheça que está agindo em legítima defesa e que 
está protegendo-se para não ser ferido. Só ele cura os 
de coração quebrantado e cuida das suas feridas. 
Salmos 147:3 

• Comece a derrubar a parede e abra seu coração para 
outras pessoas: cura através da confissão e exposição. 

https://www.youtube.com/watch?v=rfSnAlPiX5E


 

Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito 
quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó 
Deus, não desprezarás. Salmos 51:17 

• Permita que Deus e, somente Deus, diga a você quem 
você é. Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para 
sempre, e cujo nome é santo: "Habito num lugar alto e 
santo, mas habito também com o contrito e humilde de 
espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e 
novo alento ao coração do contrito. Isaías 57:15 

 

CONCLUSÃO  

Existem Duas Opções contra o dardo inflamado do 
medo da morte: 

1. Endureça o coração e proteja-se da morte que vem de 
fora: Você defenderá sua integridade, mas espalhará 
estilhaços da morte aos que estão em redor. 

OU 

2. Deixe o coração aberto e lance o míssil da morte na cruz 
de Jesus: A morte ativa será enterrada na morte de 
Jesus, e a vida ressurreta do Senhor fluirá adiante. 

 

Só Jesus pode nos libertar de um coração endurecido e 
dominado pelo medo: 

 

O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, 

porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos 
pobres. 

Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração 
quebrantado, 

anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas 
aos prisioneiros, 

para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da 
vingança do nosso Deus; 

para consolar todos os que andam tristes e dar a todos 
os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, 
o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor 
em vez de espírito deprimido. 

Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do 
Senhor, para manifestação da sua glória. 

Isaías 61:1-3 

 

 

 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. MEDO |  Existe alguma área da sua vida exposta pelo 
medo da morte? (financeira, emocional, física, etc). 
Comente! 

2. CORAÇÃO ENDURECIDO |  Você consegue identificar 
alguma atitude ou comportamento recorrente que 
deseja vencer, mas que sempre acaba tropeçando? 
(ira, impulsos, compulsividade, etc). Compartilhe! 

3. AMOR |  Numa escala de 0 a 10, que nota você daria 
para o domínio do Amor de Deus em sua vida? Ou 
seja, o quanto você se sente confortável, completo e 
seguro em seus relacionamentos? 

4. ATITUDE | Você quer dar um passo hoje em direção 
à Plenitude do Amor de Deus em sua vida? O passo 
essencial é aceitar a Cristo no seu coração, e o passo 
seguinte é permitir que Ele entre nos lugares mais 
profundos da sua alma. Você deseja dar esse passo? 

Ore ao Senhor Jesus pedindo que Ele o liberte de 
todas as amarras do medo e libere seu coração para 
prosperar em Deus! 

Equipe Pastoral | PIBJC 


