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CARTA DO PASTOR 

09 a 15 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): 

 Curso Pré-IFES: O projeto Espaço Nave em parceria 
com a Associação PUPT está trazendo o curso Pré-
IFES. As matrículas já começaram! Informações: 
(027) 99998-4898 | 99694-1811. 

 Cura Interior: O ministério de Cura Interior abriu as 
inscrições para o Grupo de Restauração Emocional 
I e II, com início de suas atividades em março. 
Maiores informações na secretaria da Igreja. 

 Voluntários Adoração MINI:  Estamos recrutando 
adultos, jovens e tens para o LOUVOR DO MINI. 
Precisamos de pessoas para o momento de louvor 
nas salinhas infantis (0 a 4 anos) e na Adoração do 
MINI. Procure a Kamily: (27) 98866-9993. 

 SUMMIT VIX: Participe da equipe de voluntários 
The  Global Leadership Summit 2020. Procure 
Herivelton (27 99961-2473). 

 Aplicativo: Baixe o APP da PIBJC nas plataformas 
Android e IOS. O Boletim Informativo completo 
está lá para você acessar. 

 

 ADORAÇÃO 

 Deus de Promessas 

 MOMENTO DE INTERCESSÃO 

* * * * * * 

 
FORMAR 15 min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: ALIANÇA & LEALDADE 

“Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém 

que realmente seja!” Provérbios 20:6 

Nunca, em todas as gerações, tem havido tantas falhas de 
comportamento e testemunho, cujo resultado que 
evidencia entre elas é a DESlealdade. 

Há pessoas leais ao time de futebol, a lojas, a marcas, mas 
não conseguem ser leais ao cônjuge, aos pais ou à sua 
liderança.  

Como aprender a detectar e eliminar este câncer que 
também corrói o Corpo de Cristo? 

 

 A FIDELIDADE tem a ver com a obediência.  A 

LEALDADE tem a ver com a honra. 

Você pode ser fiel e obediente à liderança, mas não é leal 
por não honrá-la. 

No casamento, alguém pode ser FIEL ao contrato, mas o 
coração está distante (desleal), e isso um dia virá à tona. O 
marido que cobiça mas não cometeu o adultério continua 
sendo fiel, mas está sendo DESLEAL. 

 

 LEALDADE É A PRINCIPAL QUALIFICAÇÃO DE 

QUEM DESEJA LIDERAR 

As pessoas mais qualificadas para o ministério são fiéis e 
leais. O ministério físico de Jesus durou três anos e meio, 
mas Ele estendeu sua influência por todo o mundo através 
de uma EQUIPE LEAL e EFICAZ.  Isso já dura mais de 2.000 
anos. 

O critério de habilidade e esforço é pouco para quem irá 
liderar com você. Que os homens nos considerem como 
ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 
Além disso, requer-se que cada um se ache fiel. I Cor 4:2) 

 

 PRECISAMOS DE LEALDADE PARA COLHER A 

PLENA RECOMPENSA 

Em tempos bons todos parecem bons. Os leais serão 
conhecidos em tempos difíceis.  



 

Estes são diferentes daqueles que chegam quando tudo 
está bem, e só ficam quando as coisas estão boas. 

Lucas 22:28-29 – E vós sois os que tendes permanecido 

comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o Reino, 

como meu Pai me destinou, para que comais e bebais da 

minha mesa no meu Reino, e vos assenteis sobre tronos, 

julgando as doze tribos de Israel 

 

 06 ESTÁGIOS DA DESLEALDADE 

 Espírito Independente: Separação da vida comum. 
Quebra de regras. Não presta contas 

 Decepção e ofensa: A porta da ofensa e o 
ressentimento é a principal entrada para a 
deslealdade. 

 Crítico e Azedo: “Nada está certo, se fosse eu...” 

 Dissimulado e Político: O dissimulado está a procura 
de ouvidos que lhe sirvam. Ganha a confiança e age 
de forma política. 

 Engano: Acredita verdadeiramente na sua “glória” 
(o exemplo de Lucifer). 

 Rebelião Declarada: “Esse lugar é pequeno pra nós 
dois”.  “Já tentei de tudo, não dá mais!” 

 

 RESULTADO da deslealdade: PENA DE MORTE 

O fim de todo rebelde é sempre a morte. É algo tão 
diabólico que a bíblia diz que é comparado a feitiçaria. 
“Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria...” 
(1ªSamuel 15.23) 

 

 O Exemplo Maior: A LEALDADE DE JESUS 

Ele foi LEAL ao Pai e à Missão dada pelo Pai: João 5:19 – 
Mas Jesus disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que 
o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não 
vir fazer o Pai; porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz 
igualmente. 

Jesus exaltou publicamente o Pai: João 5:18 – Por isso os 
judeus ainda mais procuravam mata-lo, porque não só 
quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu 
próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 

Jesus não procurou fazer a sua própria vontade, mas a do 
Pai: João 5:30 – Eu não posso de mim mesmo fazer coisa 

alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, 
porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai 
que me enviou. 

Jesus não deixou-se influenciar por propostas que traziam 
engrandecimento ministerial: Mateus 4:4 – Ele, porém, 
respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus. 

Jesus foi leal à visão: E Pedro, chamando-lhe à aprte, 
começou a reprova-lo, dizendo: Tem compaixão de Ti, 
Senhor; isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, 
voltando-se, disse a Pedro: Pra trás de mim, Satanás! Tu és 
para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas 
de Deus, e sim das dos homens. 

 

 CONCLUSÃO 

Muitas das pessoas que se envolvem em rebeldia, são 
pessoas ingênuas suscetíveis a manipulação por outros 
mais avançados nos estágios da deslealdade e acabam 
andando por caminhos de morte sem nem mesmo 
saberem disso.  “e de Jerusalém foram com Absalão 
duzentos homens convidados, porém iam na sua 
simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio.” 
(2ªSamuel 15:11) 

 

* * * * * * 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO: 

O TEMA DE HOJE FALA SOBRE ALIANÇA E LEALDADE! 
 

Mediante esse tema, compartilhe: 

1. Você se considera uma pessoa que honra suas Alianças? 

2. Você já viveu alguma situação onde foi vítima de 
deslealdade? Como se sentiu? Como superou? 

3. No seu relacionamento com Deus, você se considera 
alguém FIEL e LEAL? 

Uma semana de vitórias na sua vida 
Equipe Ministerial | PIBJC 


