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CARTA DO PASTOR 

13 a 19 de Fevereiro 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

Graça e paz Líder. Já no primeiro encontro do ano, 
INCENTIVE os membros da Célula e relacionar pessoas 
as quais eles desejam orar e apresentar Jesus. 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue “News” e acompanhe o que está 
acontecendo na igreja.  
(https://youtu.be/m7hTWh8jXps ) 

 Fique atento para os novos horários de Domingo pela 
manhã: 09h Culto da Família e 10h30 EBD. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: UMA IGREJA RELEVANTE 

TEXTO BASE: “Em todo lugar a Igreja estava em paz! Ela 
ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas 
com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande temor 
pelo Senhor Jesus.” ATOS 9:31 
 
INTRODUÇÃO 

Uma Igreja Relevante é o que queremos ser e só há um 

meio para isso: construir um forte Legado que permaneça 

e atravesse gerações.  

Em Atos 9:31 podemos encontrar as marcas desse legado 

e continuar na mesma trilha da Igreja Primitiva. 

1. UMA IGREJA PROFUNDA NA COMUNHÃO que 

valoriza os relacionamentos, tendo as Células como 

principal instrumento de conexão e cuidado. (“Em 

todo lugar a Igreja estava em paz!)  

2. UMA IGREJA INTENSA NA MISSÃO que ganhe pessoas 

do outro lado da mesa até o outro lado do mundo. A 

Missão é a prioridade de uma Igreja comprometida. 

(crescia em número de pessoas) 

3. UMA IGREJA BÍBLICA NO DISCIPULADO, madura na 

Palavra para enfrentar os desafios desse tempo. A 

Palavra como resposta final para os valores da vida. 

(Ela ficava cada vez mais forte) 

4. UMA IGREJA JUBILOSA NA ADORAÇÃO, vivendo uma 

espiritualidade contagiante impulsionada pelo poder 

do Espírito Santo. (com a ajuda do Espírito Santo) 

5. UMA IGREJA CRISTOCÊNTRICA, tendo a excelência o 

padrão do serviço e dando o melhor ao Senhor Jesus. 

(mostrava grande temor pelo Senhor Jesus) 

Enfoque com a sua Célula as marcas de uma IGREJA 

RELEVANTE. Desafie para que a Célula seja um 

instrumento para fazer a diferença. 

 
 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Individualmente, como você pode ser relevante 
para o estabelecimento do Reino de Deus? 

2. Avaliando esse tempo de pandemia, estou 
conectado com a Igreja e seus propósitos? 

3. Quais ideias podemos desenvolver na Célula para 

ganhar pessoas para Jesus? 

Equipe Pastoral | PIBJC 

 

  

https://youtu.be/m7hTWh8jXps


 

       CAMPANHA S.O.S. SERTÃO        

 

 Muitos irmãos do nosso campo missionário em 

Bom Jesus da Lapa/BA e região, foram fortemente 

atingidos pela enchente do Rio São Francisco.  

 Perderam suas casas, lavouras e necessitam de 

socorro. 

Você pode ajudar participando do  

DIA DO SERTÃO NA CÉLULA! 

 

✅ COMO e QUANDO? 

      O Dia do Sertão na Célula será organizado 

pelas Células e acontecerá durante os 

encontros regulares nas semanas entre 21 de 

Fevereiro a 05 de Março.  

     Cada Célula poderá escolher a sua dinâmica de 

organização, o cardápio, a decoração típica, 

devendo promover um momento especial de 

oração pelo campo missionário durante o 

evento.  

      As fotos e vídeos do evento deverão ser 

postados pelas Células no Instagram da PIBJC 

com a #pibjcnosertao.  

 As imagens serão compartilhadas com os 

nossos irmãos na Bahia. Aproveite para 

escrever uma frase de encorajamento para 

eles. 

✅ VALOR: R$ 25,00 por pessoa (valor individual 

sugerido). 

✅  FORMA DE ENVIO:  PIX, PicPay ou transferência 

bancária para a PIBJC, identificada como 

"Campanha SOS Sertão". 

 

       CAMPANHA S.O.S. SERTÃO        

 

 

 

 


