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CARTA DO PASTOR 

30/Agosto a 05/Setembro 2020 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Quais são as pessoas que não 
conhecem a Jesus e você está orando e fará 
contato? 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 EXPLIQUE PARA A CÉLULA SOBRE O RESELTADO 
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 O material explicativo está no final dessa carta. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: ALICERCES DE UM TEMPO DE 

CONQUISTAS | PALAVRA PASTORAIS 

 

INTRODUÇÃO: Todos sabemos que estão num momento 
muito especial da vida da Igreja. Aquilo que era um projeto 
agora tem as faces da realidade. Na edificação de hoje, 
vamos trazer o enfoque que cada pastor ministrou durante 
nossa semana de preparação para a Assembleia Geral. 

 

1. PR ELI JR | QUANTO CUSTA?!  Lucas 14:28 a 33 

Ao ensinar sobre o discipulado, Jesus usa a lógica dos 
grandes empreendimentos: é preciso fazer contas antes de 
começar! 

Essa verdade aplica-se ao momento tão importante que 
estamos vivendo como Igreja e saiba, temos feito muitas 
contas! 

Contudo, o enfoque de Jesus no texto é o DISCIPULADO, e 
essa é a maior questão pela qual temos que decidir: que 
tipo de Igreja queremos ser! 

2. PR VANDINHO | POR UM LEGADO  I Crônicas 17:1-14 

A Bíblia chama Davi de "homem segundo o coração de 
Deus", mas mesmo sendo este homem sensível a voz de 
Deus não pode em seu reinado construir uma "casa para 
Deus". A semente mais importante do reinado de Davi foi 
o LEGADO que ele deixou. Ele moveu o coração de Deus, 
estabeleceu uma aliança com Deus, foi fiel a esta aliança, 
criou ambiente de paz e por herança recebeu a promessa 
que a descendência dele construiria a casa de Deus. Hoje 
temos esta oportunidade, de deixar um LEGADO. Deixar a 
nossa marca nesta geração de honra, fé, aliança e 
obediência. 

 

3. PR ANDRIELYY | UMA GERAÇÃO DIRÁ À OUTRA 
GERAÇÃO  |  Salmos 78:4 

Cada geração é desafiada a viver pela fé e avançar na 
realização dos planos eternos de Deus. Quando 
observamos a história de Israel, vemos Deus usando 
pessoas comuns para realizar grandes feitos. Cada geração 
é marcada pelos milagres de Deus em sua época. 

Foi assim com Abraão, com Moisés, com os profetas e reis 
de Israel, com a geração de Jesus Cristo e os apóstolos. Por 
isso, o salmista exclama que anunciará à próxima geração 
os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas 
que ele fez. 

Assim também vem acontecendo com a Igreja de Cristo até 
os dias de hoje: vivendo da manifestação dos feitos do 
Senhor! Quando ouvimos as histórias dos anciãos da PIBJC, 
vemos claramente como Deus agiu poderosamente nos 
conduzindo até aqui. E nós, que estamos escrevendo essa 
história na geração atual, prosseguiremos com fé ate 
passar o bastão para a próxima geração. 

 

4. PR MARCELO | UMA IGREJA PARA A CIDADE          Atos 
18.5-11 

O apóstolo Paulo, ao anunciar o Evangelho na cidade de 
Corinto enfrentou muitos desafios.  Mesmo assim não 
desanimou! Manteve-se firme em seu propósito de 
alcançar pessoas para Cristo.  

Ele foi encorajado e fortalecido por uma visão celestial em 
que Deus assegurava seu objetivo de salvar muitas pessoas 
e estabelecer Sua igreja naquela cidade. Agora nós somos 
desafiados a ir além, pois o Senhor ainda quer resgatar 
muitos ao nosso redor. 

Precisamos ouvir a voz de Deus e perseverar mesmo diante 
das dificuldades, a fim de edificar uma igreja para toda 
nossa cidade. 



 

5. PRA SUENE | JUNTOS SOMOS MAIS  Efésios 4:1-3 

Estamos na expectativa de vivenciarmos o novo de Deus, 
um tempo de renovo e de conquista e para isto tão 
importante como ONDE queremos chegar é COMO vamos 
chegar. A palavra para hoje é UNIDADE, devemos nos 
esforçar para termos um proceder digno, de tal maneira 
que possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. 

Porque caminharmos juntos? 

✓ Porque na UNIDADE coisas extraordinárias são feitas - 
Gênesis 11:6-7 

✓ Porque na UNIDADE a igreja cresce naturalmente - 
Atos 2: 46-47 

✓ Porque a UNIDADE revela o amor de Deus em Cristo 
Jesus - João 17:21 

 

CONCLUSÃO 

Sem dúvida, tivemos um fim de semana pra lá de 
abençoado e o Senhor que nos fez adentrar, também nos 
fortalecerá na conquista dessa terra. 

Podemos dizer que o projeto de compra do terreno do CDC 
não teve apenas os 94% de aprovação, mas com certeza 
foi votado num ambiente com 100% DE PAZ E UNIDADE. 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

1. VOCÊ TEM FEITO AS CONTAS ESPIRITUAIS DE QUE TIPO 
DE DISCÍPULO VOCÊ DESEJA SER? QUANTO CUSTA SER 
UMA IGREJA RELEVANTE NO REINO DE DEUS? 

2. QUAL O LEGADO VAMOS PREPARAR PARA AS PRÓXIMAS 
GERAÇÕES? QUE TIPO DE INFLUÊNCIA ELES RECEBERÃO 
COMO FRUTO DA SUA VIDA COM DEUS? 

3. COMO PODEMOS HONRAR AQUILO QUE AS GERAÇÕES 
ANTERIORES CONSTRUÍRAM? COMO ENTREGAREMOS O 
BASTÃO PARA A PRÓXIMA GERAÇÃO? 

4. COMPARTILHE OS SONHOS QUE VOCÊ TEM PARA A VIDA 
DA NOSSA IGREJA COMO UMA IGREJA QUE ULTRAPASSA 
OS LIMITES DO BAIRRO! 

5. A UNIDADE É NOSSA MAIOR FORÇA. COMO VOCÊ 
PRETENDE CONTRIBUIR PARA A UNIDADE DA IGREJA?  

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DA PIBJC 

DATA: 30 DE AGOSTO DE 2020 (DOMINGO) 

HORÁRIO: 18 HORAS 

LOCAL: CENTRO DE CELEBRAÇÕES DA PIBJC 

 

EM RESPOSTA AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO,  
DE ACORDO COM OS ITENS EXPOSTOS, 
OS MEMBROS DA PIBJC VOTARAM DA  

SEGUINTE FORMA NA ASSEMBLEIA GERAL: 
 

CÉDULA 01 - Sou favorável à aquisição do terreno 

onde está edificado o Centro de Celebrações, da 

forma como apresentada, incluindo o valor da 

entrada, as parcelas mensais, as parcelas 

intermediárias e a permuta dos imóveis da quadra 82 

da PIBJC como parte do pagamento. 

SIM  NÃO 

441 VOTOS  28 VOTOS 

94,03%  5,97% 

APROVADA A COMPRA DO TERRENO DO CENTRO DE CELEBRAÇÕES 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

CÉDULA 02 - Sou favorável que a Diretoria da PIBJC 

seja autorizada a negociar os terrenos/imóveis da 

Sede Administrativa para alienação em garantia de 

empréstimos e/ou locação para subsidiar fundos em 

caso de necessidade ou levantar recursos em caso de 

oportunidade. 

SIM  NÃO 

404 VOTOS  45 VOTOS 

89,98%  10,02% 

AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA SEDE PARA POSSÍVEL 

ALIENAÇÃO EM GARANTIA PARA EMPRÉSTIMO OU LOCAÇÃO. 

* * * * * * * * * * * 


