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CARTA DO PASTOR 

21 a 27 de Novembro 2021 

 

 
GANHAR 10 min 

 De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Compartilhem as experiências 
vivenciadas com os amigos oikós nos últimos dias. E 
dediquem um tempo para continuar planejando a ação 
da célula para atrair os amigos, no fim do ano. 

 

  
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 NOITE DO LÍDER: Encontro especial com supervisores e 

líderes de Células, no dia 02/12, no Centro de 

Celebrações, às 19h30. Confirme sua presença com seu 

pastor de Rede. Você não pode perder!   

 CHÁ DAS MULHERES: Já são mais de 400 mulheres 

inscritas e ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. 

Será no dia 04/12, às 17h. Informações detalhadas no 

Intagram@mulherespibjc e com a sua supervisora de 

células. 

 
FORMAR 

 15min 

 De dentro para o CENTRO 
Veja a síntese da mensagem do domingo de manhã: 
https://youtu.be/sGJlwuYjLHo  
 
Texto bíblico: Atos 2.41-47 

INTRODUÇÃO 

O apóstolo Paulo usa uma atraente ilustração para a 
edificação dos crentes: uma noiva (Efésios 5.25-27, 32). 
Esse é um símbolo poderoso, pois sua beleza tem um alto 
poder de atração. Você já pensou no processo de 
santificação como um processo de embelezamento? Essa 
beleza é espiritual e eterna; profunda e poderosa, 
especialmente para atrair outras pessoas a Cristo. A igreja 
é como um “salão de beleza” espiritual. Um ambiente que 
ajuda os crentes a se tornarem cada vez mais parecidos 
com o “Noivo da Igreja” e preparados para a celebração das 
“Bodas do Cordeiro” (Apocalipse 19.7-9). E quais são os 
elementos presentes numa igreja saudável, que favorecem 
a santificação/embelezamento espiritual? 

1. APRENDIZAGEM VIVA (v. 42-43) 
Um ambiente de ensino-aprendizagem contínuo e prático 
da Palavra de Deus, em que teoria e prática se unem para 
proporcionar crescimento espiritual (2 Pd 3.18, Tg 1.22-
25).  
 
2. COMUNHÃO FUNCIONAL (v. 42,44,46) 

Um ambiente de relacionamentos profundos e exercício 
dos dons. A célula é muito mais que uma reunião semanal. 
Deve ser uma rede de vínculos estreitos e confiáveis, que 
possibilitem o compartilhamento da vida em Cristo. 
 
3. ADORAÇÃO TESTEMUNHAL (v. 42,47) 

Um estilo de vida marcado pela oração e louvor, tanto 
coletiva quanto individual, que na prática se expressa por 
uma rotina diária de adoração, tanto no Templo quanto nas 
casas (Ef 6.18, Cl 3.16b). Uma vida de intimidade com Deus, 
mesmo diante das adversidades, é um poderoso 
testemunho. 
 
4. SERVIÇO SACRIFICIAL (v. 44-45) 

Uma comunidade em que as pessoas doam o melhor de si, 
suprindo as necessidades uns dos outros através do serviço 
amoroso e desprendido. (1 Pedro 4.10) 
 
CONCLUSÃO 

Quando uma igreja possui essas características e os cristãos 
as exercitam, o processo de santificação preparado por 
Deus se realiza. E a beleza espiritual que advém disso é uma 
poderosa força de atração espiritual para os não cristãos. 
Assim, o evangelismo ocorre de modo “sobrenatural, e o 
resultado final é a conversão de pessoas a Cristo (v.47). 
 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Você está crescendo como ouvinte/praticante da Palavra 
de Deus? Está aproveitando as oportunidades oferecidas 
pela igreja? 
2. O que você tem feito na célula para estreitar seus 
vínculos e exercitar seus dons? 
3. Você pode dizer que tem uma vida de intimidade com 
Deus? Como está o seu “quarto de escuta”? 
4. Como você avalia seu processo de santificação? Sua 
“beleza espiritual” tem sido usada por Deus para atrair 
outras pessoas a Cristo?  
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