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CARTA DO PASTOR 

12 a 18 de Dezembro 2021 

 

 
GANHAR 10 min 

 De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Façam um período especial de oração 
e gratidão pela vida de amigos e familiares. 

 

  
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Acesse o link e acompanhe as notícias da PIBJC: 

https://www.youtube.com/watch?v=0j6Hf4Sv6K8 

 
FORMAR  15min 

 De dentro para o CENTRO 
Veja a síntese da mensagem do domingo de manhã: 
https://www.youtube.com/watch?v=yyEFE0ZpSuU 
 
MINHA VIDA – Instrumento de Deus para a salvação 

Texto base: Mateus 22.37-40: “Ame ao teu próximo...”  

Seguem aqui algumas chaves para se desenvolverem 
relacionamentos redentores. 

1. VISUALIZE O INTERESSE DOS SEUS VIZINHOS POR CRISTO 

Quando se vai pescar, os pássaros são o elemento principal 
para se localizar os peixes. As gaivotas sobrevoam a área 
em que os peixes médios estão se alimentando dos 
menores, junto à superfície da água. Num sentido muito 
real, o evangelista eficaz acredita que o Espírito de Deus o 
conduzirá aos peixes a serem fisgados.  

2. FAÇA CONTATOS INICIAIS 

Relacionamentos sociais são o meio de identificar os peixes 
a serem fisgados, preparados pelo Espírito.  

3. ESTABELEÇA UM RELACIONAMENTO CRESCENTE 

Para descobrir os peixes a serem fisgados, é preciso 
procurar conhecê-los. Descubra e discuta acerca dos 
interesses deles, em vez dos seus.  

4. CONVIDE AS PESSOAS PARA IREM A SUA CASA 

A sua meta é melhorar o relacionamento superficial e ter 
uma amizade mais significativa. Refeições são uma ótima 
maneira de fazer isso.  

5. CULTIVE INTERESSES COMUNS 

Façam as coisas juntos. A meta é desenvolver um 
reservatório de experiências compartilhadas em comum. 

6. APROVEITE OS DIAS DE FERIADOS 

As datas especiais proporcionam grandes oportunidades 
para estender e enriquecer o seu relacionamento com os 
vizinhos.  

7. ESTEJA PRONTO A AJUDAR PESSOAS DEPRIMIDAS 

Procure peixes feridos. A doença, a morte de um ente 
querido, problemas conjugais, dificuldades financeiras e 
outras pressões proporcionam oportunidades para o 
cristão expressar o amor de Cristo, servindo e cuidando. 

8. DÊ LIVROS 

Dê algo para eles lerem ou ouvirem. Indique filmes e 
palestras (mensagens). Mas você precisa ter assistido 
antes. 

9. PROCURE A MANEIRA ADEQUADA PARA CEIFAR 

Quer você use uma minhoca, um anzol ou uma rede como 
isca, os peixes podem ser fisgados de várias maneiras! 
Contudo, escolha a isca adequada.  

10. PLANTE SEMENTES PARA A SALVAÇÃO 

Sua amizade dar-lhe-á oportunidades para comunicar 
porções do evangelho e de seu testemunho pessoal, 
cuidado para não descarregar o caminhão evangelístico 
inteiro. 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Qual o nome do seu próximo? 

2. Qual das 10 chaves você vai usar de imediato 

em direção ao seu próximo? 

3. Orem pela salvação dessas pessoas. 
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