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CARTA DO PASTOR 

19 a 25 de Julho 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 01 LIGAÇÃO NESSA SEMANA 

 Que tal fazer a diferença na vida de uma pessoa 
nessa semana. Escolha alguém, ore por essa 
pessoa, depois ligue e compartilhe algo de Deus 
para essa vida tão preciosa. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO 

  

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 
EDIFICAÇÃO: O REINO EM MISSÃO 

 LUCAS 4:16 A 30 

 
INTRODUÇÃO: O QUE NÃO É O REINO DE DEUS 

1. Não é minha igreja 

2. Não é minha denominação 

O Reino é maior do que a igreja. É o governo de Deus!  

Onde uma pessoa se submete a Cristo aí está o Reino. 
O Reino de Deus é a presença do rei. Onde está o Rei, está 
o Reino. 

 

I. A CENTRALIDADE DO REINO DE DEUS. 

O Reino de Deus é a mensagem central do Novo 
Testamento. Foi o tema principal da pregação de Cristo e 
dos apóstolos. 

Podemos compreender o Reino de Deus em três esferas: 

1. O Reino de Poder – Com respeito à soberania de Deus 
ao universo, às estrelas, os astros, à história, às nações. 

2. O Reino de Graça – Com respeito à igreja militante. Jesus 
estabeleceu, legisla, salva, defende, dirige e edifica sua 
igreja na terra. 

3. O Reino de Glória – Com respeito à igreja triunfante, 
quando irá reinar com Cristo no novo céu e na nova terra. 

 

II. A OFERTA DO REINO DE DEUS (V. 18) 

1. Boas novas para os fracassados na ordem econômica –
Onde chega o Reino chega a justiça do Reino, pois os 
súditos têm fome e sede de justiça. O arrependimento 
que é a porta de entrada do Reino diz: “Quem tem duas 
túnicas reparta com quem não tem. Quem tiver comida 
faça o mesmo”. 

2. Boas novas aos excluídos política e socialmente  –
Onde o Reino de Deus chega, quebram-se as correntes 
da opressão. Jesus veio para levantar a cabeça das 
pessoas para uma nova vida, um novo mundo, uma 
nova realidade. No Reino grande é o que serve. O Rei se 
cinge com a toalha e a bacia. 

3. Boas novas aos desprovidos de saúde física – A 
salvação é para o homem integral. Ele curou os cegos, 
coxos, paralíticos, aleijados, hemorrágicos, leprosos e 
lunáticos. Ele sempre alivia o sofrimento. 

Devemos ter compaixão dos aflitos. O cristianismo foi o 
maior braço da misericórdia de Deus na história: 
hospitais, creches, escolas, leprosários. Os filhos do 
Reino sentem a compaixão do Rei. 

4. Boas novas aos caídos moral e espiritualmente – Jesus 
veio para quebrar o jugo do pecado. Ele veio para soltar 
as ligaduras e algemas potentíssimas do mal. Muitos 
vivem no calabouço, numa masmorra existencial. São 
escravos do vício, do pecado, do mundo, da carne, do 
diabo.  Quando o Reino chega, chega a nova vida. 

 

III. OS HERDEIROS E A HERANÇA DO REINO. 

Os judeus ouviram as palavras de Jesus até que Ele falou 
que o Reino estava aberto para os gentios (viúva de 
Sarepta e Naamã). Depois disso quiseram matá-lo. 

O Reino quebra as barreiras sociais e denominacionais. 
Não há raças, nem classes... mas a natureza humana 
despreza a soberania do Rei. 



 

CONCLUSÃO 

Foram várias as tentativas usadas para tentar afastar 
Jesus do projeto de implantar o Reino:  

1) Herodes quis matá-lo quando criança;  

2) O diabo quis desviá-lo no deserto;  

3) As multidões quiseram fazer dEle um rei político;  

4) Os sacerdotes se uniram aos políticos para o prender. 

As trevas se mobilizaram para deter Jesus e o seu Reino.  

Os homens quiseram detê-lo pregando-o na cruz, mas 
na cruz ele abriu as portas do Reino primeiro para o ladrão 
arrependido e, também, para você e para mim. 

 

 

* * * * * * 

 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

1. Como Igreja, somos “Embaixadores do Reino”. Para 
você, o que isso quer dizer?  

2. A chegada e implantação do Reino de Deus é o foco 
central da mensagem de Jesus e dos Apóstolos. Quais 
são os maiores desafios para cumprir essa Missão? 

3. Individualmente, compartilhe como tem sido sua 
atuação como um representante do Reino de Deus!  

4. Quais são os desafios que você leva dessa palavra para 
a sua vida pessoal? O que muda a partir de agora? 

 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 
 

 

 

VITORIOSAS 2020 

31/JULHO A 02/AGOSTO 

TOTALMENTE ON-LINE E GRATUTITO! 

 

ACOMPANHE PELO CANAL DO YOUTUBE 

DA PIB JARDIM CAMBURI 

 

 


