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CARTA DO PASTOR 

14 a 20 de Novembro 2021 

 

 
GANHAR 10 min 

 De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Definam duas ações: 

1) Nível Individual: Escolha uma maneira para servir a 
um amigo a fim de mostrar o amor de Cristo a ele. 

2) Nível celular: Planejem uma ação da Célula para 
convidar os amigos: pic-nic, comemoração de Natal, etc.  

  
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Acesse o link e acompanhe as notícias da PIBJC: 
https://youtu.be/wW2vekiWtJQ  

 CÉLULA INFANTIL: Para quem tem célula infantil ou tem 

interesse em começar a realizar, venha reunir conosco 

no dia 21/11 às 9h no Centro de Celebrações. É 

necessário confirmar presença através do e-mail: 

mini@pibjc.org. 

 CHÁ DAS MULHERES: Você já está inscrita para esse 

encontro especial que acontecerá 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/loHtMdjNDSU  
 
EDIFICAÇÃO: “A REVELAÇÃO DO AMOR DE DEUS”. 

Texto bíblico: Hebreus 1.1-3 

INTRODUÇÃO 

No decorrer da história, Deus vem mostrando o seu amor 
à humanidade. Em Hebreus, lemos que antigamente Deus 
se revelou através dos seus profetas, e na plenitude dos 
tempos, o Pai falou através de seu Filho, que é a perfeita 
semelhança do próprio Deus. Tendo Jesus purificado os 
seres humanos de seus pecados, constituiu a Igreja para 
que ela continuasse a missão de mostrar Deus às pessoas.  

Assim, a Igreja de Cristo tem cumprido sua missão quando: 

1. PRATICA O AMOR UNS AOS OUTROS – João 13.35 

Jesus deixou um novo mandamento para os seus 
seguidores: “Assim como eu os amei, amem também uns 
aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos 
saberão que vocês são meus discípulos”. 

Amor mostrado através do serviço, da utilização dos dons, 
escutando e oferecendo apoio, aconselhando, não 
permitindo a maledicência e fofoca, fazendo o bem ao 
próximo.  

Quando nós expressamos o amor uns pelos outros dentro 
da comunidade cristã, estamos mostrando ao mundo que 
somos discípulos de Jesus. 

A missão também está sendo cumprida pela Igreja de 
Cristo quando: 

2. DÁ TESTEMUNHO DE CRISTO NA SOCIEDADE 

Identificamos 4 analogias sobre nosso chamado para 

proclamar o evangelho na sociedade:  

• Somos Sal da terra (Mateus 5.13) 

• Somos Luz do mundo (Mateus 5.14-16) 

• Somos Perfume de Cristo (II Coríntios 2.14)  

• Somos Cartas Vivas (II Coríntios 3.1-4) 

Devemos andar como Jesus andou, penetrar na sociedade 

humana misturando-nos com os não-cristãos e nos 

relacionando com pecadores a fim de mostrar o Cristo que 

vive em nós. Existe um risco e perigo nisso; é como estar 

“com lobos”. É preciso evitar o mal, mas não a 

evangelização.   

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Como você pode mostrar amor aos seus irmãos em 

Cristo? Tem alguém precisando de você, hoje? 

2. Das 4 analogias, com qual você se identifica mais? 

3. Definam uma estratégia para a Célula, usar neste fim de 
ano, a fim de colaborar no cumprimento da missão da 
Igreja de Cristo na terra.  
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