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CARTA DO PASTOR 

06 a 12 de Março 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

Graça e paz Líder. INCENTIVE os membros da Célula e 
relacionar pessoas as quais eles desejam orar e 
apresentar Jesus. 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/8caKMxvEVFY 

 FIQUE ATENTO: No próximo Sábado teremos o Culto 
de Mulheres Pibjc, às 19h30, no CDC. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: 05 CADEIRAS DO DISCÍPULO 

TEXTO BASE: “E você, meu filho, seja forte por meio da 
graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. 
Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na 
presença de muitas testemunhas e entregue-os aos 
cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de 
ensinar outros.” 2 Timóteo 2:1-2 
 
INTRODUÇÃO 

O Discípulo de Jesus precisa se conectar de forma integral 

ao seu chamado. Hoje, vamos aprender sobre as Cinco 

Cadeiras que todo discípulo deve frequentar!  

1. A CADEIRA DO TEMPO A SÓS COM DEUS (QUARTO DE 

ESCUTA): Precisamos ter mais conhecimento, 

comunhão e intimidade com Deus através de uma vida 

devocional diária que chamamos de TSD (Tempo a Sós 

com Deus). O “Quarto de Escuta” é o período diário 

que separo para estar na presença de Deus, com a 

finalidade de conhecê-lo através da Bíblia, e conversar 

com Ele através da Oração. 

2. A CADEIRA DO DISCIPULADO: Discipulado é um 

discípulo que está alguns passos à frente, que dá 

passos juntos com outro discípulo, que precisa 

aprender a dar os passos certos. 

3. A CADEIRA DA CÉLULA: Uma das melhores maneiras 

de se ter intimidade e comunhão uns com os outros 

numa Igreja Local, desde a Igreja Primitiva, é através 

dos pequenos grupos (Células). A Igreja Local é 

espalhada em Células, que se reúnem nas casas dos 

membros. 

4. A CADEIRA DO MINISTÉRIO: Servir é uma ação 

humilde e voluntária. Humildade não é pensar pouco 

SOBRE SI mesmo, humildade é PENSAR POUCO EM SI 

MESMO. Jesus fez o que fez e foi quem foi pois tinha 

em mente estes dois grandes valores: A Mente e o 

Coração de um servo. A mentalidade do servo mostra 

a importância do OUTRO e o coração o faz colocar-se 

na posição de serviço! 

5. A CADEIRA DA CELEBRAÇÃO: A Igreja Local é muito 

importante por várias razões. Uma delas é porque é na 

Igreja Local que você manifesta a sua aliança com 

Deus. Quando você nasceu de novo, você fez uma 

aliança com Deus onde tudo que é Dele é seu, e tudo 

que é seu agora é Dele. Através da Celebração Coletiva 

expressamos unidade, compromisso e lealdade. 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Você tem investido um tempo de qualidade 
diariamente na presença de Deus?  

2. Você tem prestado contas a alguém com 
autoridade espiritual sobre a sua vida? 

3. Qual cadeira é o maior desafio para você? Por 

quê? 

4. Que tipo de compromisso com Jesus e a Sua 

Igreja você pode fazer hoje? 
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