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06/junho a 12/junho 
2021 

 

 

GANHAR 
10 

min 

De longe para PERTO 

 Momento Óikos: Quem você conhece que precisa 
reconhecer que necessita da Graça de Deus? Ore 
pelo quebrantamento das pessoas diante do 
sofrimento humano e para que as pessoas se 
reconheçam pecadores arrependidos. Fale da 
Graça de Jesus e ofereça Salvação aos perdidos; 
  

 
CONECTAR 

10 

min 

De perto para DENTRO 

 Assistam nossa “News” e acompanhem o que está 
acontecendo na igreja, 
(https://youtu.be/Dz9914ait_Q) ; 

  Participe GLOBAL LEADER SUMMIT2021, esse ano 
com desconto exclusivo para FAMÍLIA PIBJC de 35% 
com Ticket PIBJC21; 
 

 
FORMAR 

10 

min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO:  BEM-AVENTURANÇAS 

Compartilhem com os membros da célula a síntese da 

edificação (https://youtu.be/3NkAOaf_vRY).  

Esta série está sendo ministrada para que você e sua 
célula possam desenvolver cada uma das sete 
qualidades de caráter, que são encontradas naqueles a 
quem Jesus chamou de “bem-aventurados”. Ser Bem-
Aventurado na ótica de Jesus é muito mais que ser feliz, 
é ser abençoado. As próximas semanas reservam para 
você e seu pequeno grupo um discipulado tremendo na 
área de valores e contentamento.  

TEXTO BASE: MATEUS 5.1-12 

Todas as Bem-aventuranças que temos diante de nós se 

relacionam com o caráter. Descrevem um caráter 

perfeito e constituem uma benção perfeita. Cada 

benção separadamente é preciosa, mas fazemos bem 

ao considerá-las como um todo, pois assim foram 

pregadas. Em seu conjunto são uma escada de luz. Cada 

uma eleva-se acima das precedentes. Há um grande 

avanço desde os pobres de espírito até os de coração 

limpo e os pacificadores. Elas marcam um 

aprofundamento na humilhação e uma crescente 

exaltação. 

O CARÁTER DO POBRE DE ESPÍRITO  

Os pobres de espírito são formados pelo conhecimento 

de um fato: nada são. “Bem-aventurado” é o pobre 

abatido que reconhece sua condição perdida; é o 

pecador convencido de sua situação de completa 

pobreza diante de Deus. Por ser discípulo de Cristo, seu 

Senhor o anima com uma bem-aventurança; sim, pois o 

declara como um daqueles a quem é dado o reino dos 

céus. 

 Leia a parábola do fariseu e o cobrador de 

impostos, em Lucas 18.9-17. 

A pobreza de espírito esvazia um homem, e assim o 

prepara para ser preenchido. 

OS POBRES DE ESPÍRITO SÃO ENCORAJADOS E 
FEITOS BEM-AVENTURADOS POR UM FATO:  
 “Porque deles é o reino dos céus”. 
Não é uma promessa em relação ao futuro, mas uma 
declaração quanto ao presente. Um mundo ímpio pode 
considerar os pobres de espírito como seres 
desprezíveis, mas Deus os considera como Seus 
companheiros e príncipes. 

 
MULTIPLICAR 

30 

min 

Do centro para FORA 

 
TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Jesus Cristo ensinou que felizes são as pessoas 
que sabem que são espiritualmente pobres ou 
pobres de espírito. O que significa reconhecer 
que é espiritualmente pobre?   

2. Quando você lê a história do fariseu e do 
publicano, você percebe mais traços de um 
fariseu ou de um publicano em sua vida? 

3. Você está consciente de sua pobreza de espírito? 
Ou se acha bom, correto, justo diante de Deus? 
Hoje é dia de se humilhar e reconhecer: “eu não 
sou nada. Sou indigno diante de Deus”.  

Depois de experimentar a pobreza de espírito, você já 
pode se identificar com o Reino dos Céus e o Seu Rei. 
Ele o transforma em um príncipe e uma princesa em Seu 
Reino. Em frases espontâneas, encerrem o encontro de 
hoje agradecendo e louvando a Deus por Ele nos ter 
dado o Seu Reino.  
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