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CARTA DO PASTOR 

27/Set a 03/Out 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 

 Campanha para Aquisição do CDC: No final da 
carta, temos os modelos das fichas de dedicação. 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: PORQUE AMO TUA CASA, OH PAI 

 I CRÔNICAS 29 

 

INTRODUÇÃO 

Como Igreja temos vivido dias muito especiais. Nossa 
perspectiva é de um tempo um grande desafio, um 
tempo de conquista que irá requerer de nós grandes 
esforços. 

A pergunta que surge é: qual é a perspectiva de Deus 
para esse tempo? Qual é a oferta que o Senhor espera 
de cada um de nós? Baseados no texto de I Crônicas 29, 
vamos aprender com Davi como e o que ofertar! 

 

1. OFERTA DO TEMPO: DISCERNIR O MOMENTO 

Atos 13:36 

Em Atos 13, o apóstolo Paulo declara que Davi “serviu à 
sua geração”. Isso é tremendo! Davi tinha 
discernimento do momento histórico no qual estava 
inserido, do seu próprio tempo de vida, da necessidade 
de deixar preparado um sucessor (seu filho Salomão) 

pois seu tempo estava terminando. Isso tudo mostra 
que Davi serviu ao Senhor com o seu tempo e no seu 
tempo. 

 

2. OFERTA DO TALENTO: USANDO OS DONS 

I Crônicas 17 

Davi desejou construir o Templo. Planejou, adquiriu 
recursos e preparou pessoas... mas Deus disse que ele 
não poderia executar essa obra. 

Algumas pessoas poderiam ficar ressentidas se 
ouvissem um não de Deus, mas Davi sabia que seus 
dons, habilidades e oportunidades foram dados por 
Deus para servir ao Senhor e à sua nação. 

Davi não sonegou seus TALENTOS, ao contrário, sempre 
deu ao Senhor o melhor das suas habilidades. 

 

3. OFERTA DO TESOURO: DO SENHOR E PARA O 
SENHOR! 

I Crônicas 29:3 

Essa parte da história é incrível: Davi começa a declarar 
todas as coisas que separou para ofertar para a obra do 
Templo. No meio do seu discurso, ela cai em si e diz: 
“Quem sou eu para dizer que tenho ofertado algo a 
Deus?”. Ele conclui: “Tudo que estou dando veio da Tua 
mão, e é Teu”. 

O Senhor não está de olho no nosso bolso, ele está 
olhando o coração, por isso Jesus declara que a 
“pequena” oferta da viúva pobre foi muito superior do 
que todos os outros valores entregues no Templo, pois 
ela havia entregue tudo o que tinha. 

 

CONCLUSÃO 

A verdade é que somos desafiados a dedicar ao Senhor 
o nosso Tempo, Talento e Tesouro, ou seja, o Centro 
de Celebrações não é um fim em si mesmo, é apenas 
uma marca significativa de um tempo em que a Igreja 
está disposta a se entregar totalmente a Deus. 

Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas 
com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente 
e com integridade de coração. E agora vi com alegria 
com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem 
contribuído. (1 Crônicas 29:17) 

* * * * * * 



 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

1. OLHANDO PARA A SUA AGENDA, VOCÊ PODE DIZER 
QUE DEUS TEM A PRIORIDADE NO SEU DIA A DIA? 
COMO VOCÊ APROVEITA AS OPORTUNIDADES NO SEU 
DIA A DIA PARA PROCLAMAR JESUS? 

2. RELACIONE DONS, TALENTOS E HABILIDADES. DIGA AO 
GRUPO COMO VOCÊ PODE COLOCÁ-LOS À DISPOSIÇÃO 
DE DEUS PARA FAZER A DIFERENÇA! 

3. NOSSO ORÇAMENTO MOSTRA COM CLAREZA ONDE 
ESTÃO NOSSAS PRIORIDADES. O QUE A SUA VIDA 
FINANCEIRA TEM FALADO SOBRE VOCÊ E SUA FÉ? 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

 

SOBRE A CAMPANHA PARA  

AQUISIÇÃO DO CENTRO DE CELEBRAÇÕES! 

 

Estamos diante do grande desafio da aquisição 

definitiva do terreno do Centro de Celebrações 

para juntos construir um legado que impactará as 

futuras gerações! 

 

QUEREMOS DESAFIÁ-LO A PARTICIPAR DA 

CAMPANHA DE DUAS FORMAS. 

 

• Oferta do Tesouro para o pagamento da Entrada: 

Essa oferta será mais a curto prazo (até Dezembro) 

 

• Oferta do Propósito para o pagamento das 

parcelas: Deve ser um propósito mensal que faça 

parte do seu orçamento e que represente um desafio, 

e será entregue a partir de Janeiro. 
 

https://www.pibjc.com/construindo-um-legado 
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