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CARTA DO PASTOR 

09 a 15 de OUTUBRO 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Alguém da Célula foi Batizado ou se tornou 
membro pelo Aliança? Compartilhem! 

 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro.  

 MULTIPLIQUE 2022 | HOSPEDAGEM: Abençoe um 
pastor, líder ou missionário que participarão do 
Encontro de Mentoria na Gileade. Procure a Lorena. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: VENCENDO OS GIGANTES QUE 
LUTAM CONTRA A IGREJA 

 1 Samuel 17:40  |  Apocalipse 2 e 3 
 

INTRODUÇÃO: Apocalipse começa com Jesus andando no 
meio da igreja. O livro é um alerta para que a igreja esteja 
atenta E narra uma verdadeira "batalha". 

 

1. APATIA  (ÉFESO) 

Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o 
seu primeiro amor.Apocalipse 2:4 

• REPREENSÃO: Esfriamento do primeiro amor. Devemos 
ter cuidado para não cair na frieza espiritual. 

 

2. MUNDANISMO  (PÉRGAMO) 

Tenho, porém, contra você algumas coisas: estão aí em 
seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão,o qual 
ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de 
Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e 
praticassem a prostituição. Apocalipse 2:14 

• REPREENSÃO: Abandono dos fundamentos da Fé e 
envolvimento com: Imoralidade, Heresias e Idolatria. 

- - - - - 

3. SECULARISMO E RELATIVISMO (TIATIRA) 

Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa 
mulher, Jezabel,que se declara profetisa, não somente 
ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a 
prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. 
Apocalipse 2:20 

• REPREENSÃO: Tolerância com pensamentos e filosofias 
seculares que permeiam a sociedade. 

- - - - - 

4. RELIGIOSIDADE  (SARDES) 

Conheço as obras que você realiza,que você tem fama de 
estar vivo, mas está morto. Apocalipse 3:1b 

• REPREENSÃO: Excesso de religiosidade e falta de 
espiritualidade = Morte Espiritual. 

- - - - - 

5. MORNIDÃO  (LAODICÉIA) 

Conheço as obras que você realiza, você não é nem frio 
nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente!Ap 3:15 

• REPREENSÃO: Falta de posicionamento, vida em cima 

do muro, abstenção. A igreja de Laodiceia causava 
ânsia de vômito no Senhor. 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

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

1. Qual(is) dos Gigantes citados na Palavra tem se 
levantado contra sua vida de maneira mais intensa? 

2. Como você tem lutado contra esse Gigante? Quais 
suas armas de guerra? 

3. Você tem experimentado o poder de Deus para 
superar os inimigos que se levantam contra você e a 
Igreja do Senhor? Compartilhe! 

4.  Qual decisão você toma hoje para sair vitorioso em 
Cristo nessa batalha? 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://www.youtube.com/watch?v=Tn-y3vzPdzU

