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CARTA DO PASTOR 

17/out. a 23/out. 2021 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Momento Óikos: faça um combinado com sua célula 
para realizar alguma atividade social para trazer OIKOS, 
pode ser uma pizza, comer sanduíche, cachorro quente, 
etc.; 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam PIBJCNews; (https://youtu.be/9AODT0Fb0hI) 
 

 Congresso SOMA, 05 a 07.11 – Juventude PIBJC, Faça 
Inscrição no link (https://linktr.ee/marpibjc); 
 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 
Compartilhem com os membros da célula a síntese da 
edificação (https://youtu.be/5htwrJdRqAw) 
 
Nesse último domingo, no CULTO DA MANHÃ, tivemos nossas 
células desafiadas, nutridas e apoiadas, recebemos o Pastor 
João Victor Machado da Igreja Batista Central de Belo 
Horizonte, vamos compartilhar a palavra que ele trouxe para 
nós. 
INTRODUÇÃO: 
Quando alguém está para morrer sempre fala o que é mais 
importante, por isso, quando enfim Jesus já está para voltar 
para o Pai após sua ressureição, Ele nos deixa a Grande 
Comissão que é a missão da igreja, “É-me dado todo o poder 
no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; Ensinando-os a guardar todas as coisas que 
eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos 
os dias, até a consumação os séculos. Amém. ” Mateus 
28:18-20; 
A visão das Células nos ajuda a cumprir essa missão, essa 
visão é bíblica e é clara. 
 
O CORAÇÃO DE DEUS POSSUI TRÊS MARCAS MUITO FORTES 

É possível conhecer o coração de Deus e não ter o coração 
de Deus? É preciso conhecer e ter o coração de Deus. 
 

EDIFICAÇÃO 
Texto base: Marcos 2.1-12 - JESUS CURA O PARALÍTICO 
O destaque nesse texto vai para os amigos na história. 

Precisamos ter atenção pois não podemos perder alegria de 

baixar a maca pelo telhado, precisamos ter paixão por vidas. 

 

Quando você imagina que o maior pregador vai estar em sua 

cidade, você faz de tudo para estar presente; imagine que 

tem quatro amigos correndo para lá; durante a ida eles se 

lembram do amigo paralítico e voltam para buscá-lo; 

 

COMPAIXÃO: Primeira marca do coração de Jesus que os 

amigos do paralitico têm, amor ao próximo, a COMPAIXÃO 

pelos perdidos, aprendendo com Jesus que é melhor dar do 

que receber. Precisamos ir à igreja, mas também precisamos 

levar a maca com o paralítico; essa é a primeira marca do 

coração de Jesus a compaixão por vidas; 

Mateus 9:37-38 

 

PERSEVERANÇA: Segunda marca do coração de Jesus que os 

amigos do paralitico têm é a PERSEVERANÇA, eles foram até 

lá com o paralítico, e não desistiram diante das dificuldades 

de chegar até Jesus com o leito do paralítico, eles foram até o 

final, fizeram de tudo até o paralítico conhecer o poder de 

Jesus, quem ama não desiste nunca, não recua. Esse é o 

coração de Jesus conforme Filipenses 2, Jesus foi até o final, a 

morte de Cruz, fez isso por cada um de nós. 

 

HUMILDADE: Terceira marca do coração de Jesus que os 

amigos do paralítico têm é A HUMILDADE, a humildade de 

buscar uma solução dos problemas EM UNIDADE.  

Foi necessário cada um dos amigos abrir mão de sua própria 

convicção e sua própria solução, para seguir a resolução mais 

“doida e improvável” que eles poderiam ter, seguindo uma 

liderança, para resolver o problema de levar o paralítico a 

Jesus.  

Conforme Filipenses 2, “Jesus humilhou-se, esvaziou-se.” É 

necessário fazer como Jesus e ser humilde. 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO  

1.Quem está precisando da compaixão de sua célula? 

2.Em que direção Deus tem tocado para você ser 

perseverante? 

3.O que você precisa abrir mão para se tornar humilde? 

A sua humildade vai gerar unidade com sua célula? 

4.Faça uma oração coletiva pedindo as marcas do 

Coração de Jesus em cada um dos membros da célula. 
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