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CARTA DO PASTOR 

18 a 24 de Outubro 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 

 Campanha para Aquisição do CDC: No final da 
carta, temos os modelos das fichas de dedicação. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: 

• Usa-me (Aline Barros) 

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: FECHEM A PORTA, APAGUEM A LUZ! 

MALAQUIAS 1:10 - O SENHOR Todo-Poderoso diz aos 
sacerdotes: - Gostaria que um de vocês fechasse as portas do 
Templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente 
no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês; não vou 
aceitar as suas ofertas. 

 

INTRODUÇÃO 

Na semana passada começamos a série: “TEMPO DE 

FAZER AS CONTAS”. Na edificação de hoje, Deus usa o 

profeta Malaquias para dizer ao povo de Israel que “fez as 

contas e que chegou à conclusão que o projeto Israel 

deveria chegar ao fim”. 

Que terrível sentença para um povo que havia sido 

levantado para ser bênção entre as famílias da terra.  

Quais os motivos que levaram o Senhor a fazer tal 

declaração? 

01. Israel desenvolveu uma RELIGIÃO SEM 

RELACIONAMENTO  (V.  02 a 05) 

Não conseguiram estabelecer uma relação paterna 

com Deus, não entenderam que eram filhos (descendência 

de uma geração frustrada).  

O templo de Salomão que antes foi uma referência, 

agora era nada. Esdras, Neemias e Zorobabel conseguiram 

reconstruir o Templo e os muros, mas não a fé! 

 

02.  Israel difundiu uma FÉ UTILITÁRIA (Vs. 06 a 09) 

A mentalidade desenvolvida foi: “Qual o mínimo 

necessário para Deus?” Nesta prática busca-se a Lei do 

menor esforço: Qual o mínimo necessário para aplacar a 

ira de Deus? 

Como a religião perdeu o foco relacional e não há 

amor, trabalha-se na fronteira do mínimo. Onde há o 

AMOR, vive-se no superlativo! 

DIANTE DESSE QUADRO, DEUS SE PRONUNCIA! 

A. DEUS PEDE O INIMAGINÁVEL  (v. 10) 

“FECHEM AS PORTAS, APEGUEM A LUZ!” 

10  O SENHOR Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: - Gostaria 
que um de vocês fechasse as portas do Templo. 

Deus levanta o profeta para dizer que é preciso fechar a 

porta, passar a régua, fechar a conta: 

• O que está aí não serve mais 

• Precisamos de coragem moral e espiritual para as 

mudanças 

 

B. DEUS RECEBE O INACEITÁVEL (v. 11) 

“TEM MAIS ADORAÇÃO FORA DO QUE DENTRO. 

11  Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos 
os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem 
sacrifícios puros. Todos me honram. 

Ele recebe os atos não-religiosos dos gentios como culto, e 

não considera culto os atos religiosos do seu povo. 

• Mostra como tem sido honrado fora de Israel. 



 

• Ele prefere a misericórdia de um samaritano à 

ortodoxia do sacerdote 

• Ele prefere a fé da mulher sírio-fenício à retidão do 

Doutor da Lei que manda apedrejar uma adúltera em 

nome da Lei. 

• O Senhor recebe muito mais o serviço de ONGs como 

Médicos Sem Fronteiras, do que “adoração” de uma 

igreja cheia de pessoas contando os minutos para 

“aquele compromisso” terminar e poder voltar para a 

sua série favorita ou uma animada saidinha com os 

amigos do clube. 

 

3. DEUS REPROVA O HABITUAL (12 E 13) 

“NÃO É PORQUE TODO MUNDO FAZ QUE ESTÁ CERTO” 

13  Vocês dizem: "Já estamos cansados de tudo isso!" e riem 
de mim e me tratam com desprezo. E ainda me oferecem um 
animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Vocês 
acham que eu, o SENHOR, vou aceitar isso? 

Deus não quer mudanças circunstanciais, e sim mudanças 

espirituais, pois Ele não irá aceitar o que aí está 

• Maldito seja o enganador: não é o animal sacrificado, 

mas é a atitude do coração que precisa mudar. 

 

CONCLUSÃO  (Vs.  3:16  a  4:3) 

Pensando na Igreja atual: A igreja que deixa de ser um 
lugar de relacionamento, e passa a ser um balcão de 
serviços religiosos está fadada ao decreto de fechamento.  

Precisamos ser agentes transformadores dos grandes 
problemas que precisam sem enfrentados, e não 
promotores de cultos para resolver nossos pequenos 
problemas. 

Não queremos ouvir uma sentença tão dura da parte de 
Deus, pois sabemos o quanto fere o coração do Pai. 

Queremos buscar a aprovação de Deus para as nossas 
vidas e vamos nos levantar para dizer: Senhor, sonda-me, 
quebranta-me, transforma-me e, então, USA-ME! 

 

* * * * * * 

 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 
 

1. COMO VOCÊ DEFINE SEU RELACIONAMENTO COM 
DEUS?  

2. HOUVE ALGUM MOMENTO EM SUA VIDA QUE VOCÊ 
SENTIU QUE DECEPCIONOU A DEUS? 

3. FALA PARA O GRUPO COMO TEM SIDO O SEU 
ENVOLVIMENTO EFETIVO NO PROJETO DE DEUS PARA 
A TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO? 

4. INDIQUE FORMAS PRÁTICAS DE COMO VOCÊ PODE 
ANUNCIAR A LUZ DE JESUS AOS OUTROS! 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

 

* * * * * * 

 

CURSO NOVO NA EBD 

“FÉ CONTAGIANTE” 

O Ministério de Ensino tem um convite para fazer 
para você que deseja compartilhar a mensagem do 
Evangelho com as pessoas do seu relacionamento, 

mas se sente despreparado.  

É o curso Fé Contagiante que acontecerá nos dias 
25/Outubro e 01/Novembro, às 10h na EBD Online, 

transmitido pelo nosso canal no Youtube. 

Você receberá dicas práticas de como compartilhar 
essa mensagem de fé e esperança com as pessoas do 

seu relacionamento. 

Você não pode perder! Anote! 

 

CURSO FÉ CONTAGIANTE  
Dias 25/Out e 01/Nov  |   Às 10h   |   Na EBD Online 


