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CARTA DO PASTOR 

21 a 27 de Junho 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? 

 Peça para alguém testemunhar sobre uma 
experiência do compartilhar o amor de Cristo. 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 FAÇA 03 LIGAÇÕES NA SEMANA 

 Membro da Célula. 

 Membro da Igreja que você esteja sentindo falta. 

 Alguém de fora da Igreja que precisa de Jesus. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

 Corpo e Família 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: IGREJA-FAMÍLIA  

Hebreus 2.10 e 11  |  Efésios 2:19 

INTRODUÇÃO:  

Deus queria uma família. É por isso que estamos aqui. Ele 
queria filhos. A Bíblia diz que Deus planejou todo o 
universo para que pudéssemos nascer, para compartilhar 
sua glória, para que fôssemos parte de sua família. 

 

Uma igreja acolhedora (igreja-família) tem quatro níveis de 
comunhão! 

 

I.  O PRIMEIRO NÍVEL DE COMUNHÃO DE UMA 
IGREJA ACOLHEDORA É: MEMBRESIA - ESCOLHER 
A QUEM PERTENCER  (Efésios 2:19) 

O significado bíblico é ser membro do Corpo de Cristo. A 
igreja é o corpo de Jesus.  

Existe um símbolo para esse compromisso de 
pertencimento – uma figura que Deus nos dá. É chamada 
de “batismo”.  

Assim também o batismo. É o símbolo visível do 
compromisso do coração de alguém que diz não tenho 
vergonha de demonstrar ao mundo que creio em Jesus 
Cristo. O primeiro nível é escolher a quem pertencer. 

 

II. O SEGUNDO NÍVEL DE COMUNHÃO DE UMA 
IGREJA ACOLHEDORA É:  AMIZADE – APRENDER A 
COMPARTILHAR  (Atos 2:44) 

Este nível é um pouco mais profundo. Se dá quando 
você se aproxima um pouco mais da família de Deus e 
aprende a compartilhar. Chama-se nível da amizade: 
aprender a compartilhar. 

A vida não é um monólogo. Você precisa de amigos. Em 
Atos 2. 44 - “Todos os que criam estavam juntos e unidos 
e repartiam uns com os outros o que tinham”. Note duas 
coisas: 

1. você não pode desenvolver amizade sem estar junto. 

2. você não pode desenvolver amizade sem repartir. 

O que temos que repartir? Bem, a Bíblia está repleta de 
instruções sobre o de devemos compartilhar como 
cristãos: 

 Compartilhar nossas experiências: A Bíblia diz que as 
pessoas aprendem umas com as outras “como o ferro 
afia o ferro”.  

 Compartilhar nossas casas. 1 Pedro 4.9 - Hospedem 
uns aos outros, sem reclamar.  A casa é onde você 
realmente começa a conhecer pessoas. 

 Compartilhar nossos problemas. Não devemos 
enfrentar os problemas sozinhos.  Gálatas 6:2 - Ajudem 
uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei 
de Cristo.  Sabia que quando você compartilha uma 
alegria ela duplica e quando compartilha um problema 
ele se divide pela metade? 

 

III. O TERCEIRO NÍVEL DE COMUNHÃO DE UMA 
IGREJA ACOLHEDORA É: PARCERIA – FAZER A 
MINHA PARTE  (I Coríntios 3:9) 

Nós não apenas precisamos ser lembrados de quem 
somos, mas precisamos também ser desafiados a refletir a 
identidade na vida cotidiana. Isso envolve encorajamento, 
admoestação e vigilância mútua. Isso é parceria! 



 

A parceria é perceber e fazer a minha parte – aquilo 
com o que posso contribuir. Você faz parte e faz a sua 
parte. 

Quando cooperamos, conseguimos mais do que 
quando trabalhamos sozinhos. 

 

III. O QUARTO NÍVEL DE COMUNHÃO DE UMA 
IGREJA ACOLHEDORA É: FAMÍLIA – AMAR OS QUE 
CRÊEM COMO VOCÊ AMA OS DO SEU PRÓPRIO 
SANGUE (Romanos 12:10) 

A vida real envolve muitos altos e baixos, sucessos e 
fracassos, surpresas felizes e profundos desapontamentos; 
tratar e amar os crentes como se fossem sua família é obra 
do Espírito Santo. 

Como chegar a esse nível mais profundo?  

Você irá conseguir permanecendo ao lado de alguém 
quando ele estiver atravessando uma crise. Quando todos 
saírem de perto, você se aproxima; você permanece ao 
lado da pessoa nos momentos difíceis.  

 

CONCLUSÃO 
Como você sabe que está na família de Deus? Vamos 

meditar em três textos que revelam nosso nível de 
comprometimento com a família de Deus. 

1 João 3.10: “Desta forma sabemos quem são os filhos 
de Deus e quem são os filhos do Diabo: quem não pratica 
a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a 
seu irmão”. 

1 Jo 3.14: “Sabemos que já passamos da morte para a 
vida porque amamos nossos irmãos”. 

1 Jo 4.20: “Se alguém disser amo a Deus, mas odiar seu 
irmão, é mentiroso; pois quem não ama seu irmão, a quem 
vê, não pode amar a Deus, a quem não vê”. 

É a Bíblia! Ela coloca o amor aos irmãos no mesmo nível 
da prática da justiça, da prova material da salvação e da 
verdade. Essa é a prova dos 9 da sua fé. 

A família de Deus é um laboratório para a aprendizagem 
do amor. É onde você aprende a amar gente de verdade, 
não pessoas idealizadas. Ninguém em sua célula é perfeito, 
nem você. Aprendemos a amar pessoas de verdade e é 
para isso que Deus nos coloca na terra. 

 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

Em que nível de comunhão você está agora? 

1. Você já escolheu fazer parte da família de DEUS?  (isso é 

MEMBRESIA). 

2. Você já aprendeu a compartilhar {Suas experiências, 

casa, lutas}?  (isso é AMIZADE). 

3. Você tem feito sua parte? (isso é PARCERIA) 

4. Você já ama seus irmãos em Cristo como os do seu 

próprio sangue?  (isso é FAMÍLIA) 

 

“Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido 

como se todos fossem irmãos!”  Salmos 133.1 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 

 


