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CARTA DO PASTOR 

10 A 16 DE ABRIL 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 VAMOS FAZER NOSSA LISTA DE OIKÓS? Pessoas que 
vamos orar para que conheçam Jesus? 

 QUEBRA-GELO: LAVA PÉS  – Bacias e toalhas. Que tal 
esse momento de ministração uns aos outros na 
Célula? Lembre-se: homens com homens e mulheres 
com mulheres, mas também pode ser o esposo 
ministrando a esposa e vice-versa. 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/PasFxluE08U      

 SEMANA DE ORAÇÃO: 10 a 17 de Abril (Dom a Dom), 
com o tema “Nos Passos do Cristo da Paixão”. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: HOSANAS AO QUE VEM EM 
NOME DO SENHOR! (Mateus 21:1-11) 

INTRODUÇÃO 

Estamos na Semana da Páscoa. Para nós, cristãos, um 
tempo importante para relembrar a Morte e Ressurreição 
do Senhor Jesus. 
No último Domingo aprendemos sobre o primeiro dia que 
marcou essa semana tão significativa: A Entrada Triunfal 
de Jesus em Jerusalém.  

• ENTRAR NUM JUMENTO FAZIA PARTE DA PROFECIA:  

“Regozija-te muito, filha de Sião; exulta, filha de 

Jerusalém; eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo, e trás 

a salvação; ele é pobre e vem montado sobre um 

jumento, sobre um potrinho, filho de uma 

jumenta.» (Zacarias 9:9). 

• Enquanto o cavalo é um animal de guerra, o jumento 

representa o pacífico, ou seja, Jesus entra em 

Jerusalém como o Príncipe da Paz. 

 
1. FIGURAS DE JESUS NO ANTIGO TESTAMENTO 

Muitas figuras apontam para Jesus no Antigo 
Testamentos. Nós as chamamos de Tipologias de Cristo: 

• Vestidos de pele de animal no Édem (um inocente 
morrendo para cobrir o pecado) 

• O carneiro no Monte Moriá (no lugar de Isaque) 

• A arca da salvação (Noé) 

• José (traído, vendido, preso injustamente, esquecido 
e elevado). 

• O cordeiro pascal no Egito. 

• O sangue nas portas em proteção ao anjo da morte. 

• A rocha que manava água no deserto (I Coríntios 10:4) 

• O lenço escarlate na janela de Raabe (salvação) 

• O Tríplice ministério de Jesus: sacerdote, profeta e rei  

 

2. PROFECIAS DO A.T. CUMPRIDAS EM JESUS 

São mais de 300 profecias do A.T. cumpridas na vida de 
Jesus. Só na última semana temos 10 delas como 
exemplo: 

1. Entrada em Jerusalém: Zacarias 9:9  | Mateus 21:7 a 9 

2. Traído por 30 moedas: Zc 11:12,13 |  Mt 26,14-25 

3. Calado diante da acusação: Isaias 53:7 | Mc 14:60,61 

4. Crucificado entre pecadores: Is 53:12 |  Mc 15:27,28 

5. Vestes sorteadas: Salmos 22:17,18  |  João 19:23,24 

6. Mãos e pés perfurados: Salmos 22:15,16  |  João 20:27 

7. Vinagre para beber: Salmo 69:21  |  João 19:28 a 30 

8. Zombado na cruz:  Salmo 22:7,8  |  Marcos 15:29 a 32 

9. Abandonado pelo Pai: Salmo 22:1  |  Mateus 27:46 

10.  Ressureição: Salmo 16:10,11  |  Marcos 16:4 a 6 

 

3. ELE VEIO E ELE VOLTARÁ 

A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém abre um tempo 
profético na história da humanidade que será concluído 
na sua volta. 

• IMPORTANTE: Jesus entrou em Jerusalém num 
jumentinho em missão de paz para salvar, mas voltará 
montado num cavalo como juiz para julgar. 

https://youtu.be/PasFxluE08U


 

APOCALIPSE 19:11-16  -  Vi o céu aberto, e eis um 
cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e 
Verdadeiro e julga e combate com justiça. 

Os seus olhos são como chama de fogo; na cabeça 
dele há muitos diademas; tem um nome escrito que 
ninguém conhece, a não ser ele mesmo. 

Está vestido com um manto encharcado de sangue, 
e o seu nome é "Verbo de Deus". 

Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos 
brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. 

Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir 
as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e 
ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da 
ira do Deus Todo-Poderoso. 

No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: " 
Rei dos reis e Senhor dos senhores ". 

Pr Eli Jr 

 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. A figura de Jesus entrando em Jerusalém é 
verdade para você também? Jesus é seu Salvador 
e o Senhor da Paz em sua vida? 

2. Quais são as mudanças que Jesus fez quando 
entrou na sua vida? Compartilhe! 

3. Há uma ou mais áreas onde Jesus precisa receber 
o senhorio sobre você? Ele governa 
completamente a sua vida? 

4. Quais são os passos que você decide dar para que 
Jesus se torne Senhor sobre tudo em você? 

 

Equipe Pastoral | PIBJC 
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