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CARTA DA CÉLULA
 

25/Nov a 01/Dez 

AMAR A DEUS  |  CUIDAR DE PESSOAS   |   

 MENSAGEM AO LÍDER: 
 AGENDA TERÇA MAIS DE DEZEMBRO

Dezembro teremos nosso último TADEL do ano. Será uma 
Terça+ de crescimento e comunhão. Anote e participe
 Data: 04 de Dezembro de 2018 
 Horário: 19h30 Local: Templo
 IMPORTANTE: Levar prato de salgado para nossa 

confraternização após o TADEL. 
 

 TÁ LIGADO: 
1. NATAL NO EGITO: O Núcleo de Artes junto com o MINI 

(Ministério Infantil) e o Coro Alive (Teens) vai trazer o 
Natal como você nunca viu!!! Será no dia 16 de 
dezembro, às 18h, no Centro de Celebrações.
Se prepare e comece a convidar seus amigos!
Dê seu nome na secretaria da igreja ou diretamente com 
Kamily (98866-9993). 
 

2. MIN. DE COMUNICAÇÃO| TREINAMENTO:
trabalha ou deseja trabalhar em uma das áreas de 
comunicação da PIBJC: (foto, filmagem, sonorização
criação e arte final). Nosso encontro terá reunião e 
treinamento.Salve essa data e participe: 
Data: 08/DezHorário: 14h30 Local: CDC - 
 

3. SEGUNDA VIVA DE NATAL: No dia 17/12 teremos o
culto de gratidão a Deus por 2018 e encerramento das 
programações Segunda Viva com um culto 
Natal. Será uma noite certamente inesquecível.
Data: 17/Dez – Horário: 20h 
 

 EDIFICAÇÃO:   

BLACK FRIDAY 
Texto base: Lucas 23:44 

 
INTRODUÇÃO: Quando você pensa em Black
primeiro vem à sua mente? Mas você sabia que h
dois mil anos houve a sexta-feira mais negra da história
Lucas nos conta que naquela sexta-feira, enquanto o Filho de 
Deus era levantado e cravado na cruz, toda a terra ficou na 
escuridão (Lucas 23:44). 
 
1. CORRENDO ATRÁS DE DESCONTOS

TESOUROS PERMANENTES? 
 As pessoas correm atrás de promoções para comprar 

muitas coisas que não precisam. 
 Quem corre para a cruz encontra um tesouro 

verdadeiro e passa a viver na luz. (João 12:46)
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2. CORRENDO ATRÁS 

TESOUROS PERMANENTES?
 As pessoas correm atrás de promoções para comprar 

muitas coisas que não precisam.
 Quem corre para a cruz encontra um tesouro 

verdadeiro e passa a viver na luz
 
3. A BLACK FRIDAY DIVINA

 Na Black Friday espiritual, Deus fez a melhor oferta 
que o ser humano podia receber
de forma gratuita e ao alcance de todos nós. 

 Na sexta-feira negra, no Gólgota, Deus não fez 
somente um simples desco
pagou por completo. 

 Para você é de graça, mas pra Jesus Cristo 
própria vida. 

 
4. A SALVAÇÃO É DE GRAÇA:

TUDO!!! 
 A salvação é de graça e vem pela Graça. 
 Andar com Jesus irá requerer nossa 

compromisso. (João 12:
 
CONCLUSÃO 
Depois daquela terrível Black Friday veio o brilho de uma 
manhã de Domingo, onde o Sol da Justiça resplandeceu em 
toda a sua força, ressurgindo dentre os mortos e dissipando 
de vez todas as trevas. (Mateu
 
 COMPARTILHAMENTO
 
1. Hoje a sua visão sobre a verdadeira 

 
2. Quais “ofertas” atraem mais você?

é irresistível? 
 

3. Você já aproveitou a “oferta” de Deus para a sua vida?
 
 

Uma semana VITORIOSA
Equipe Pastoral da PIBJC
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muitas coisas que não precisam. 
Quem corre para a cruz encontra um tesouro 

e passa a viver na luz. (João 12:46) 

DIVINA CUSTOU TUDO P/ DEUS! 
Na Black Friday espiritual, Deus fez a melhor oferta 

podia receber: colocou a salvação 
de forma gratuita e ao alcance de todos nós.  

feira negra, no Gólgota, Deus não fez 
somente um simples desconto por nossa dívida, Ele a 

 
Para você é de graça, mas pra Jesus Cristo custou Sua 

GRAÇA: O DISCIPULADO CUSTA 

é de graça e vem pela Graça. (Ef 2:8) 
Andar com Jesus irá requerer nossa dedicação e 

(João 12: 24 a 26) 

Depois daquela terrível Black Friday veio o brilho de uma 
manhã de Domingo, onde o Sol da Justiça resplandeceu em 
toda a sua força, ressurgindo dentre os mortos e dissipando 

(Mateus 28:1 a 3) 
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a verdadeira Black Friday mudou? 

atraem mais você? Que tipo de promoção 

Você já aproveitou a “oferta” de Deus para a sua vida? 

VITORIOSA em sua vida! 
Equipe Pastoral da PIBJC 


