
 

1B 
CARTA DO PASTOR 

20 a 26 de Fevereiro 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

Graça e paz Líder. INCENTIVE os membros da Célula e 
relacionar pessoas as quais eles desejam orar e 
apresentar Jesus. 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: (https://youtu.be/zLuTOmvNVpw) 

 FIQUE ATENTO: No próximo Domingo teremos apenas 
o Culto da Família, às 09h e o Culto de Celebração, às 
18h30. A EBD retorna dia 06 de Março. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: AMOR NA PRÁTICA 

TEXTO BASE: “Por isso, enquanto tivermos oportunidade, 
façamos o bem a todos, mas principalmente aos da 
família da fé.” Gálatas 6:10 
 

CAMPANHA S.O.S. SERTÃO 

 Temos visto muitas tragédias acontecendo em 

nosso país (chuvas, desmoronamento, mortes).  

 Aconteceu também num dos campos 

missionários adotados por nossa Igreja e muitos 

irmãos em Bom Jesus da Lapa/BA e região, foram 

fortemente atingidos pela enchente do Rio São 

Francisco. 

 Perderam suas casas, lavouras e necessitam de 

socorro. 

Você pode ajudar participando do  

DIA DO SERTÃO NA CÉLULA! 

✅ COMO e QUANDO? 

      O Dia do Sertão na Célula será organizado 
pelas Células e acontecerá durante os 
encontros regulares nas semanas entre 21 de 
Fevereiro a 05 de Março.  

     Cada Célula poderá escolher a sua dinâmica de 
organização, o cardápio, a decoração típica, 
devendo promover um momento especial de 
oração pelo campo missionário durante o 
evento.  

      As fotos e vídeos do evento deverão ser 
postados pelas Células no Instagram da PIBJC 
com a #pibjcnosertao.  

 As imagens serão compartilhadas com os 
nossos irmãos na Bahia. Aproveite para 
escrever uma frase de encorajamento para 
eles. 

✅ VALOR: R$ 25,00 por pessoa (valor individual 
sugerido). 

✅  FORMA DE ENVIO:  PIX, PicPay ou transferência 
bancária para a PIBJC, identificada como 
"Campanha SOS Sertão". 

 
 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Junto com seu líder e Célula encontre uma forma 
criativa de promover o Dia do Sertão. 

2. Lembre-se que esse também pode ser um evento 
evangelístico na Célula e pessoas podem 
conhecer o amor de Deus ao ver o cuidado que 
temos para com as famílias atingidas. 

3. Nosso foco é Bom Jesus da Lapa, mas não se 

esqueça de orar pelas famílias em Petrópolis. 
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