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CARTA DO PASTOR 

23 a 29 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): 

 Encontro com Deus: Atenção Levitas! Os 
encontros estarão de volta a partir do dia 16/03 
(segunda-feira), às 19h30, na Sede. Venha dedicar 
conosco esse tempo de preparação! 

 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 

  

 MOMENTO DE INTERCESSÃO 

 Vamos levantar um clamor por nossa cidade e 
Estado. 

* * * * * * 

 
FORMAR 15 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: ALEGRIA CRISTÃ – Filipenses 

 

 INTRODUÇÃO 

A carta de Paulo aos Filipenses conhecida como a “carta da 

alegria”. Nesse livro, o apóstolo expressa sua alegria em 

meio ao sofrimento e diante da morte. Além disso, 

encoraja os destinatários a também se alegrarem em 

Cristo, pela liberdade da nova vida e pela provisão para as 

necessidades.  

Então, afirma enfaticamente: “Tenham sempre alegria, 

unidos com o Senhor! Repito: tenham alegria!” (Fil.4.4).  

Num período em que tantos buscam a alegria do mundo, é 

essencial que nos lembremos do valor da alegria cristã, e 

dos seus traços característicos. 

 

I. EM CRISTO, NOS ALEGRAMOS POR ENCONTRAR 

SENTIDO PARA O SOFRIMENTO  (FL 1:12-18) 

O apóstolo estava preso injustamente, e mesmo assim 

alegrava-se por perceber que suas dificuldades 

contribuíam para espalhar ainda mais a mensagem da 

salvação. O mundo oferece alegrias como uma fuga ilusória 

para os problemas. Mas somente em Cristo nós podemos 

encontrar sentido para as adversidades. 1 Pedro 4.12-19 

 

II. EM CRISTO, NOS ALEGRAMOS POR ENCONTRAR 

PROPÓSITO PARA A EXISTÉNCIA  (FL 2:14-18) 

Paulo estava aguardando julgamento e corria risco de ser 

condenado a morte. E mesmo diante disso, ele se alegrava 

com a possibilidade de cumprir, até com sua morte, um 

objetivo maior, espiritual e eterno. Nesse periodo muitos 

tentam preencher seu vazio com prazeres passageiros, 

mas somente Cristo pode preencher nossa existência com 

um proposito que satisfaça a alma. Romanos 8.28-31 



 

III. EM CRISTO, NOS ALEGRAMOS POR RECEBER 

LIBERDADE VERDADEIRA  (FL 3:1-10) 

Antes de Conhecer a Cristo, o apóstolo vivia sob o domínio 

de regras religiosas. Tais regras eram um meio de reprimir 

os impulsos humanos, que poderiam dominá-lo e oprimí-

lo. Mas agora, Paulo mostra que em Cristo somos 

verdadeiramente livres, tanto da repressão da Lei quanto 

da opressão pelo pecado. Enquanto o mundo nos estimula 

sair a das prisões moralistas para a escravidão hedonista, o 

cristianismo nos leva a desfrutar da alegria que vem de 

uma autentica liberdade.  Colossenses 2.16-17, 20-23 / 

Romanos 6.1-19 

 

IV. EM CRISTO, NOS ALEGRAMOS POR RECEBER 

PROVISÃO PARA AS NECESSIDADES  (FL 4:10-13,19) 

Ao longo de sua jornada de fé, Paulo passara pelas mais 

diversas situações. Vivendo um tempo de escassez na 

prisão, ele se alegra por perceber mais uma vez a cuidado 

de Deus através da oferta enviada pelos Filipenses. Ele 

explica que, em Cristo, recebia toda a provisão que 

precisava para viver, tanto material quanto espiritual. E 

todo seguidor de Jesus, de igual forma, pode alegrar-se por 

ser alvo do cuidado de Deus. Mateus 10.29-31 e Salmo 

37.4-5. 

 

* * * * * * 

 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

O TEMA DE HOJE FALA SOBRE ALEGRIA CRISTÃ! 
 

Mediante esse tema, compartilhe: 

1. Você está passando por alguma dificuldade? Já buscou 

em Cristo um sentido para seu sofrimento? 

2. Qual é o propósito de Deus para sua vida? Você está 

vivendo esse propósito? 

3. No mundo, muitos vivem escravizados pelo pecado, 

enquanto outros vivem aprisionados pelo legalismo. E 

você, tem desfrutado da verdadeira liberdade que 

Cristo conquistou na Cruz? 

4. Como você reage ao passar por necessidades? Tem 

conseguido exercitar sua fé e experimentar a provisão 

de Deus? 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 

 
 

* * * * * * 

 
 

 


