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CARTA DO PASTOR 

02 a 08 de OUTUBRO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Compartilhem como está sendo a experiência da 
lista de Oikós. Já tem frutos? 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro.  

 MULTIPLIQUE 2022 | HOSPEDAGEM: Você quer 
abençoar um pastor, líder ou missionário que 
participarão do Encontro de Mentoria na Gileade? Saiba 
como fazer com seu Líder. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: EVANGELHO DA FÉ 
“E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante 
de Deus, porque o justo viverá da fé.” GÁLATAS 3:11 

 

INTRODUÇÃO:  

Somos exortados pela Palavra de Deus a permanecer no 
Evangelho de Jesus, o evangelho da fé. Não podemos, nem 
devemos alimentar uma crença de dogmas vazios e 
crendices sem fundamento na Palavra. 

 

1. O EVANGELHO DA FÉ APONTA PARA A GRAÇA 

Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando 
tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo 
para outro evangelho. GÁLATAS 1:6 

• Nossa Salvação vem pela Graça de Deus em Cristo 
Jesus... não vem pelos nossos méritos (Efésios 2:8) 

• A permanência no Caminho deve ser trilhada pelo poder 
da Graça em nós. Não é por força ou violência. 

2. O EVANGELHO DA FÉ APONTA PARA A LIBERDADE 

E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, e 
secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que 
temos em Cristo Jesus, para nos colocar em servidão. 
GÁLATAS 2:4 

• Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um 
pouco de segurança temporária não merecem nem 
liberdade nem segurança. Benjamin Franklin 

- - - - - 

3. O EVANGELHO DA FÉ APONTA PARA A CRUZ 

Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-
a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a 
si mesmo por mim. GÁLATAS 2:20 

• A cruz é o tema central da fé em Cristo Jesus. Na cruz 
fomos perdoados, na cruz lançamos nossos pecados. 

• Um evangelho sem cruz é uma experiência religiosa 
vazia e sem poder para transformar. 

- - - - - 

CONCLUSÃO 

Não basta ser uma pessoa de fé. Tem que ser a FÉ CERTA!!!  

A fé que salva é aquela que aponta: para a Graça 
(dependência de Deus), para a Liberdade (somos nova 
criatura) e para a Cruz (Jesus, o centro de tudo). 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

• A R O A (Alvo, Realidade, Opções, Ação) 

1. Fé! Compartilhe um testemunho de fé em sua vida. 

2. Graça! Muitas pessoas querem alcançar o favor de 
Deus por seus próprios méritos. Você já se entregou 
para Cristo confiando que Ele é o ÚNICO e 
SUFICIENTE Salvador? 

3.  Liberdade! A fé que salva gera liberdade. Você tem 
experimentado de um relacionamento íntimo com 
Deus ou se sente mais um religioso? 

4.  Cruz! Como tem sido a sua vida de testemunho? 
Olhando para você, o quanto as pessoas podem 
enxergar de Jesus? 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://www.youtube.com/watch?v=_xudHkXEDFA

