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CARTA DO PASTOR 

06 a 12  de NOVEMBRO 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.  

 CEIA DO SENHOR: Domingo (13/11), no CDC, às 18h30. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

QUANDO DEUS TROCA NOSSAS ROUPAS  
Lucas 15:22 - Mas o pai disse aos seus servos: Trazei 
depressa a melhor roupa; e vesti-lho, e ponde-lhe um anel 
na mão, e alparcas nos pés.  
 

INTRODUÇÃO: 
Podemos saber muito sobre uma pessoa olhando para o 
guarda-roupa de uma pessoa. Roupas tem um significa 
muito importante na Bíblia, como exemplo: O GUARDA 
ROUPA DE JOSÉ NOS MOSTRA COMO DEUS NOS CONDUZ 
EM CADA ESTAÇÃO! 
 

01  |  Túnica de Cores : A roupa da promessa 
Gênesis 37:3 - Israel amava mais a José do que a todos os 
seus filhos, porque era filho da sua velhice; e fez-lhe uma 
túnica de várias cores. 
 

02  |  Roupa de Escravo : A roupa do deserto 
Gênesis 37:23 - Logo que José chegou a seus irmãos, estes 
o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores, que ele 
trazia; Gênesis 37:28 - Ao passarem os negociantes 
midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-
no por vinte siclos de prata aos ismaelitas, os quais o 
levaram para o Egito. 

03   |  Roupa de mordomo : A roupa do serviço 
Gênesis 39:4 - Assim José achou graça aos olhos dele, e o 
servia; de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou 
na sua mão tudo o que tinha. 
Gênesis 39:12 - Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: 
Deita-te comigo! Mas ele, deixando a capa na mão dela, 
fugiu, escapando para fora. 

 
04  |  Uniforme de presidiário : A roupa da espera 
Gênesis 39:20 - Então o senhor de José o tomou, e o lançou 
no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam 
encarcerados; e ele ficou ali no cárcere. 

 
05  |  Vestes Novas: A Roupa da Liberdade 
(Maturidade) 
Gênesis 41:14 - Então Faraó mandou chamar a José, e o 
fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, 
mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. 

 
06  |  Roupa de Primeiro Ministro (Linho fino) : A 
roupa do governo 
Gênesis 41:42 - E Faraó tirou da mão o seu anel-sinete e pô-
lo na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino, e lhe pôs 
ao pescoço um colar de ouro. 
 
Apocalipse 19:8 - Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, 
brilhante e puro". O linho fino são os atos justos dos santos. 

 
07  |  Desnudando-se : A roupa do perdão 
Gênesis 45:1 - Então José não se podia conter diante de 
todos os que estavam com ele; e clamou: Fazei a todos sair 
da minha presença; e ninguém ficou com ele, quando se deu 
a conhecer a seus irmãos. 
 
CONCLUSÃO: 
1 - TÚNICA DE CORES - Provado na Família. 
2 - ROUPA DE ESCRAVO - Provado na Resiliência. 
3 - ROUPA DE MORDOMO - Provado nos Valores Morais. 
4 - UNIFORME DE PRESIDIÁRIO - Provado na Esperança. 
5 - VESTES DE LIBERDADE - Provado no Discernimento. 
6 - ROUPA DE LINHO FINO - Provado na Sabedoria. 
7 - DESNUDANDO-SE - Provado no Perdão. 
 
ISAÍAS 61:3 - A ordenar acerca dos tristes de Sião que se 
lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de 
tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado; a 
fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do 
SENHOR, para que ele seja glorificado.  

https://www.youtube.com/watch?v=pY1ITGV0dl0


 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. O TEMPO DE DEUS |  Passamos por várias estações 
para que as promessas de Deus se cumpram. 
Mediante a Palavra, qual sua vestimenta hoje? Qual 
estação da sua vida ela representa? 

2. CRESCENDO NA ESTAÇÃO | Quais lições você 
aprendeu em outras etapas da sua vida que hoje são 
uma base para seu crescimento? Compartilhe! 

3. PROMESSA | Qual promessa do Senhor para sua vida 
está se desenvolvendo através dos processos que Ele 
tem lhe conduzido? 

4. PRÁTICA | Uma questão prática: Seu guarda-roupa 
representa honra ao Senhor? 

Equipe Pastoral | PIBJC 
 

 

PALAVRA PASTORAL 

GRAÇA E PAZ, FAMÍLIA PIBJC! 

Com o propósito de alinharmos nossos corações 
e também, nossa comunicação, trazemos aqui os fatos 
que compartilhamos nesse fim de semana, ok? 

Lembrando que essas informações reforçam os 
encontros que tivemos no Sábado (05/11) com a 
equipe ministerial/administrativa e com liderança, e 
no Domingo (06/11), na Assembleia e no culto da 
noite. Vamos lá: 

1. A nossa líder de Adoração e Artes, Sarah Ribeiro, 
recebeu um convite da SIB Curitiba para atuar 
como Ministra de Música naquela Igreja. Após um 
tempo de oração e entrevistas, ela e seu esposo 
Eduardo Moret aceitaram o convite e irão para 
Curitiba em janeiro/2023. 

2. Eu (Eli Jr) e a Pra Suene entendemos da parte do 
Senhor que um novo ciclo irá iniciar em nossas 
vidas e na história da Pibjc. Muitos movimentos da 
parte do Senhor nos indicam esse novo tempo e, 

em obediência à voz do Pai, estamos deixando o 
ministério frente à PIBJC. 

 Entre esses movimentos do Senhor em nossa vida, 
estão: 

a. A reversão da aposentadoria da Pastora Suene, que 
estava aposentada por invalidez, devido uma 
sequência de tratamentos e cirurgias da coluna. 

Na última avaliação de perícia ela foi considerada 
apta ao serviço (mostrando ainda mais a evidência 
da cura de Deus sobre a sua vida, já compartilhada 
com a Igreja).  Dessa forma, a Su voltou a exercer 
sua função de Auditora Fiscal da Vigilância 
Sanitária, como servidora Pública Municipal de 
Campo Grande/MS. 

b. Após este fato, fomos buscar e discernir a vontade 
de Deus. Nesse período, recebemos um convite 
para compor a equipe ministerial da PIB de Campo 
Grande/MS, liderada pelo Pr Gilson Breder. 

Depois de um período dedicado à oração, e 
motivados pelo princípio de andar em unidade como 
casal, compreendemos que: 

• Precisamos seguir e obedecer a direção de Deus 
demonstrada para este tempo; 

• É tempo de apoiar, cuidar e estarmos próximos dos 
nossos pais, já idosos e com questões de saúde; 

• É tempo de nos colocar em serviço ao Senhor, sob 
cobertura e cuidado pastoral por parte dos nossos 
discipuladores (Pr Gilson e Vasti); 

• É tempo de entender que o Senhor cumpriu os 
propósitos pelos quais nos trouxe para Vitória, e 
liberar sua Igreja para um tempo de Renovo e 
Expansão. 

Por fim, nossa decisão é convicta, porém com 
muita dor e o coração partido, tamanho é nosso amor 
por nossas ovelhas e por esse lugar tão especial que é 
a Pibjc, mas estamos com muita paz de que Deus está 
conduzindo todas as coisas!  

Muito amor e gratidão a essa igreja tão 
amorosa, generosa e que marcou a história dessa 
família! 

Pr Eli Jr & Pra Suene 


