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CARTA DO PASTOR 

16 a 22 de Fevereiro 2020 

 

 
GANHAR 15 min 

De longe para PERTO 

 RECEPÇÃO: 

1. Chegue com antecedência ao local e deixe o 
ambiente preparado. Boas vindas ao grupo 

 Momento OIKÓS: 

 Ore pela lista de Oikós e pela ação evangelística. 

 Peça para alguém testemunhar sobre uma 
experiência com evangelismo essa semana. 

 
 

 
CONECTAR 15 min 

De perto para DENTRO 

 AVISOS (DESTAQUES DA SEMANA): 

 Segunda Viva – Retorno: Dia 17/02, os cultos SV 
estarão de volta! Você que é líder, responsável ou 
conhece um adolescente convide para participar. 
Toda segunda-feira, às 19h30, no Templo. 

 Curso Pré-IFES: O projeto Espaço Nave em parceria 
com a Associação PUPT está trazendo o curso Pré-
IFES. Informações: 99998-4898  e  99694-1811. 

 Apresentação de bebês: Dia 01/03, no culto das 
10h15, no Templo Sede, teremos apresentação d e 
bebês. Pais que desejam participar, entrar em 
contato com: elaine@pibjc.org ou 27 98193-0666. 

 Voluntários Adoração MINI:  Estamos recrutando 
adultos, jovens e tens para o LOUVOR DO MINI. 
Procure a Kamily: (27) 98866-9993. 

 Aplicativo: Baixe o APP da PIBJC em seu celular. O 
Informativo completo está lá para você acessar. 

 

 ADORAÇÃO 

 Rompendo em Fé 

 MOMENTO DE INTERCESSÃO 

 Vamos levantar um clamor por nossa cidade e 
Estado. 

* * * * * * 

 
FORMAR 15 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: VIVENDO A FÉ NUM MUNDO 

CORROMPIDO – Filipenses 2:12 a 18 

“... ponham em ação a salvação de vocês com temor e 

tremor, (...) para que venham a tornar-se puros e 

irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma 

geração corrompida e depravada...” Filipenses 2:12 e 15 

 

• Um terço da população brasileira se diz evangélica. 

• Que diferença estamos fazendo? 

• O que estamos fazendo para a transformação da 
sociedade? 

 

 I. VIVER A FÉ É UM GRANDE DESAFIO 

“vocês são os filhos de Deus (...) vivendo no meio de uma 

geração corrompida e depravada” (v. 15). 

• Somos chamados a viver a fé num contexto desafiador. 

• Nesse meio precisamos fazer diferença. 

 

 II. VIVER A FÉ É UMA EXPERIÊNCIA 

SOBRENATURAL 

“pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto 

o realizar, de acordo com a boa vontade dele” (v. 13). 

• A vida de fé está acima das possibilidades humanas. 

• É Deus quem gera em nós o querer (vontade) e o 
realizar (atitude). 

 

 III. VIVER A FÉ NOS TORNA PESSOAS DIFERENTES 

“para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis (...) 

inculpáveis (...) brilhando como estrelas no universo” (v. 

15).  

• O Espírito Santo está nos transformando para que 
sejamos: Puros  -  Irrepreensíveis  -  Inculpáveis  -  Reflexo 
de Cristo. 

• Essas virtudes nos fazem diferentes do meio onde 
vivemos. 



 

 IV. VIVER A FÉ REQUER ATITUDES PRÁTICAS 

“ponham em ação a salvação (a fé) de vocês” (v. 12). 

• A vida de fé é revelada nas atitudes do dia-a-dia. 

a) retendo a palavra da vida (v. 16). 

b) servindo como um culto a Deus (v. 17). 

c) fazendo tudo sem queixas e discussões (v. 14). 

d) mostrando alegria (v. 18) 

• Vida de fé sem atitude (obras) é falácia. 

 

 V. VIVER A FÉ TEM UM PREÇO A SER PAGO 

“mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de 

bebida (libação) sobre o serviço que provém da fé que 

vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre” 

(v. 17). 

• A vida de fé num mundo corrompido tem um custo, mas 
também uma recompensa. 

• Viver a fé tem um custo, mas a recompensa não tem 
preço! 

• A vida de fé é uma contracultura. 

 

 CONCLUSÃO 

VOCÊ ESTÁ VIVENDO A FÉ NO DIA-A-DIA? 

• A vida de fé: 

1.  é um grande desafio (v. 15). 

2. é uma experiência sobrenatural (v. 13). 

3. nos torna pessoas diferentes (v. 15). 

4. requer atitudes práticas (v. 12, 16, 17, 14 e 18). 

5. tem um preço a ser pago 

 

Vivam vidas puras e sinceras como filhos de Deus, 

embora vivam no meio de uma humanidade 

corrompida e perversa, mas na qual resplandecem 

como os astros no firmamento. 

Filipenses 2:15b 

 

* * * * * * 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

O TEMA DE HOJE FALA SOBRE VIVER A FÉ! 
 

Mediante esse tema, compartilhe: 

1. Que diferença sua vida está fazendo nesse mundo? 

2. Você é um agente de transformação no seu meio? 

3. Como responder à Palavra de Deus? 

a) Humilhação, arrependimento e confissão 

b) Mudança de atitude 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 
 

 


