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CARTA DO PASTOR 

23 a 29 de Agosto 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 A ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 O material explicativo está no final dessa carta. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 
 
EDIFICAÇÃO: CONSTRUTORES DE UM NOVO TEMPO 

 NEEMIAS 4 

 
INTRODUÇÃO: Reconstruir não é fácil. Como é melhor 
começar a obra do nada. Na reconstrução, há muito 
entulho para tirar, material velho que precisa ser 
restaurado, etc. Nesses dias somos chamados a 
construir um novo tempo, e como construtores 
precisamos saber: 

 

I. O INIMIGO IRÁ ATACAR! 

A. Profetizando maldição sobre nossa vida (Ne 4:3) 

B. Reunindo forças malignas (Ne 4:8)  

C. Promovendo confusão (Neemias 6:6 a 8) – foi como 
Eva caiu. O diabo é o senhor da dúvida) 

D. Intensificando o medo (Ne 4:11 e 12 – 11)  

E. Desanimando nossos próprios companheiros de 
obra (Ne 4:10).  

Em Deus temos refúgio, lugar de descanso (debaixo de 
suas asas – Sl 91:1 a 4) 

II. COMO NOS DEFENDER? 

a. Incline seu coração para o trabalho a ser feito (Ne 
4:6) - Haverá muito trabalho. Não será fácil. 

b. Orar e fazer guarda = vigiar (Ne 4:9) - Orar é crer 
que Deus agirá. Vigiar é saber que Satanás atacará 

c. Cobrir os pontos fracos (Ne 4:13) - Quais são 
minhas fraquezas? Qual situação me deixa 
vulnerável? A ordem é resistir ao diabo e fugir da 
aparência do mal (I Ts 5:22 e Tg 4:7). Não tente 
resistir a aparência do mal e fugir do diabo. 

 

II. PREPARADOS  PARA  LUTAR 

a. Cada um no seu lugar (Ne 4:15 - Os nossos inimigos 
ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o 
que eles estavam planejando e compreenderam 
que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então 
todos nós voltamos para o nosso trabalho na 
reconstrução das muralhas.) 

• Os carregadores (Suporte): É a liderança, 
corpo diaconal, enfim, o pessoal que...  tira o 
entulho: remove as dificuldades, serve a 
massa: dá condições para o trabalho. 

• Os guardas: Intercessores 

• Os edificadores: Líderes dos ministérios. São 
os que estão lidando diretamente com a 
reconstrução. 

b. Mesmo os que trabalham devem estar armados 
(Ne 4:17,18) – Na hora da luta não posso dizer: 
“Este não é o meu ministério, não sou da 
intercessão” 

c. Socorrer ao que está em perigo (Ne 4:19 e 20) –
Quando o inimigo ataca, você não tem que ficar 
escolhendo quem vai te ajudar: “Só quero que me 
defenda se for o pastor”. A Igreja corre para 
socorrer e defender o irmão que está sofrendo 
ataque. 

 

CONCLUSÃO 

Construtores de um novo tempo sabem que o inimigo 
irá atacar, mas também sabem, acima de tudo, que 
Deus é quem nos capacita para essa obra! 

 

* * * * * * 



 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

1. VOCÊ TEM DISCERNIDO AS INVESTIDAS DO INIMIGO 
CONTRA A SUA VIDA? QUAIS ESTRATÉGIAS ELE TEM 
USADO PARA TE ATACAR?  

2. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ARMAS QUE VOCÊ TEM 
USADO PARA SE DEFENDER DOS ATAQUES MALIGNO? 

3. NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TEMPO NA SUA VIDA, 
COMO VOCÊ ACHA QUE DEUS QUER TE USAR? 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

Convocação para os Membros:     

Assembleia Geral Extraordinária 

DATA: 30 DE AGOSTO DE 2020 (DOMINGO) 

HORÁRIO: 18 HORAS 

LOCAL: CENTRO DE CELEBRAÇÕES DA PIBJC 

 

PAUTA: 

* AQUISIÇÃO DE TERRENO DO CENTRO DE 
CELEBRAÇÕES; 

** AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA DE 
TERRENOS/IMÓVEIS DA PIBJC NA NEGOCIAÇÃO 

PARA A COMPRA DO TERRENO; 

*** AUTORIZAÇÃO PARA FUTURA LOCAÇÃO, VENDA 
OU ALIENAÇÃO, SE NECESSÁRIA, DA SEDE E EDIFÍCIO 

ANEXO DA IGREJA. 

 

VITÓRIA/ES, 15 DE AGOSTO DE 2020 

 

PR ELI SOUZA JUNIOR | PRESIDENTE DA PIBJC 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA     

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
MODALIDADE VIRTUAL 

Pelo presente Edital de Convocação, e na 

melhor forma de direito, o pastor Eli Souza Junior, 

Presidente da Primeira Igreja Batista em Jardim 

Camburi, situada à Rua Italina Pereira Mota, nº 500 

– Jardim Camburi, na cidade de Vitória/ES, convoca 

todos os membros da referida Igreja, para 

comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, 

que, considerando os decretos governamentais de 

combate à COVID-19 que determinam a não 

aglomeração de pessoas, e a previsão contida na Lei n° 

14.010/2020, se realizará de forma VIRTUAL através 

do aplicativo VOTE CONDOMÍNIO, às 18:00 horas 

do Domingo, dia 30 de Agosto de 2020, em 

primeira convocação, com o quorum mínimo de 

50% (cinquenta por cento), e às 18:15 horas do 

mesmo dia em segunda convocação, com o mínimo 

de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus membros, 

oportunidade em que serão deliberados os 

seguintes assuntos: 

PAUTA DA ASSEMBLEIA 

1. COMPRA DO TERRENO ONDE ESTÁ EDIFICADO O 

CENTRO DE CELEBRAÇÕES, COM A AUTORIZAÇÃO DE 

PERMUTA DE TERRENOS/IMÓVEIS PARA ESSE FIM.  

2. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO/VENDA/LOCAÇÃO 

DE IMÓVEIS DA SEDE, SE NECESSÁRIO. 

 

VITÓRIA/ES, 15 de Agosto de 2020. 

 

PASTOR ELI SOUZA JUNIOR 

Presidente da Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi 

 

 



 

ORIENTAÇÕES PARA A ASSEMBLEIA   
NA MODALIDADE VIRTUAL 

• O link para acesso à reunião, será disponibilzado até às 

12:00 horas do dia 30 de agosto de 2020, para os que 

já desejarem ingressar. O link será enviado para o e-

mail dos inscritos na Assembleia para a participação 

on-line; 

• A assembleia será integralmente gravada, e, nesse 

caso, ficará disponível à administração da PIBJC. 

• Você receberá um link para assistir a Assembleia em 

vídeo ao vivo. 

• Você poderá votar em tempo real através do 

Aplicativo VOTE CONDOMÍNIO. 

 

PLATAFORMA E APLICATIVO PARA VOTAÇÃO: 

• A PIBJC adotará a prática da assembleia no ambiente 

virtual por meio da plataforma VOTE CONDOMÍNIO. 

• A fim de instruir todos os MEMBROS acerca do uso do 

aplicativo VOTE CONDOMÍNIO, que será utilizado na 

realização da assembleia, será executado um EVENTO 

TESTE, no dia 30 de Agosto de 2020 às 09:00 horas, 

transmitidos via Zoom, ocasião em que poderão ser 

sanadas as dúvidas ainda existentes; 

• O procedimento para utilização do aplicativo de 

votação deve ser: 

1º) Envie um e-mail para pibjc@pibjc.org dizendo 

“Quero participar da Assembleia no modelo 

Virtual”, enviando junto os seguintes dados: 

Nome completo – Cpf – Celular – Email. 

2º) Baixe o aplicativo VOTE CONDOMÍNIO no celular 

ou tablet pela GOOGLE PLAY ou APPLE STORE: 

Google Play  Apple Store 

 

 

 

• 3º) A administração enviará em seu e-mail 

cadastrado um TOKEN para acesso às votações no 

APP; 

• 4º)  Utilize esse TOKEN para entrar no Aplicativo e 

participar da votação; 

• 5º) Você poderá fazer perguntas/pronunciamentos 

pelo Chat do aplicativo, antes de concluir seu Voto. 

• 6º) Após serem computados os votos presenciais, será 

divulgado o resultado da votação on-line e a 

totalização dos votos em geral. 

 

* * * * * * * * * * * 

 

mailto:pibjc@pibjc.org

