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CARTA DO PASTOR 

24/out. a 30/out. 2021 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Momento Óikos: Compartilhe com a célula sobre o seu 
relacionamento com seus OIKOS e qual o motivo de 
oração para o evangelho chegar ao coração dele; 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

- Assistam PIBJCNews; (https://youtu.be/By1ovgus0r0); 
- Congresso SOMA, 05 a 07.11 – Juventude PIBJC, Faça 
Inscrição no link (https://linktr.ee/marpibjc); 
- Você tem realizado a célula infantil semanalmente com as 
crianças da sua célula ou tem interesse em começar a 
realizar? Queremos nos reunir com você e trocar 
experiências. Dia 14/11 às 9h no Centro de Celebrações. 
Mande e-mail para a gente confirmando sua presença. No e-
mail coloque o número da célula, o nome do líder, a rede e o 
nome de quem irá no encontro representando a sua célula. 
mini@pibjc.org 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 
Compartilhem com os membros da célula a síntese da 
edificação (https://youtu.be/HeQPmqAbxfM) 
 
Nesse último domingo, no CULTO DA MANHÃ, escutamos a 
Palavra através de Kaian, baseada no Livro AMIZADE: A chave 
para evangelização. Vamos compartilhar a palavra que ele 
trouxe para nós. (Cap. 03 E 04) 
 
*AMIZADES SAUDAVEIS NA EVANGELIZAÇÃO* 
INTRODUÇÃO: É necessária estar presente na vida das 
pessoas que nos rodeiam. Para que elas possam conhecer 
Jesus através de nossas vidas, a presença deve ser feita 
através dos relacionamentos. Devemos buscar as 
oportunidades de servir e abençoar as pessoas para criar 
laços que abrirão espaços para o testemunho do evangelho. 
 
EDIFICAÇÃO 
Texto base: 2 Coríntios 5:17-21 

“Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa; acabou-se o 

que era velho, e já chegou o que é novo. ”2Cor5:17 

Sou um cidadão do céu mas trago o evangelho de Cristo para 

influenciar a minha cultura. Temos a tarefa de influenciar 

pessoas a serem amigas de Deus. Essa tarefa não é somente do 

pastor, mas de toda a igreja. A vontade de Deus é que todos 

cristãos mostrem o caminho para Cristo.  

 

Existem 04 tipos de comportamentos em relação as 
amizades, que podemos chamar de reações à cultura: 
1) Rejeição: Medo se ser contaminado, vive em um gueto 
gospel e tem aversão a não crentes.  
2) Imersão: O oposto da rejeição. Cristãos que não fazem 
mais nenhuma diferença, é o sal que perdeu o sabor. 
3) Adaptação Divina: É o cidadão de dois mundos, 
esquizofrênico espiritual, procura estar à vontade nos dois 
mundos, mas não consegue.  
4) Participação Crítica:  O cidadão do céu e da terra, ele sabe 
que Deus o tem envolvido numa missão redentora. Ele é 
distinto da cultura do mundo, mas não é segregado.  
 
COMO PREGAR O EVANGELHO NA MINHA CULTURA? 

1-SEJA SENSÍVEL AS NECESSIDADES NA VIDA DAS PESSOAS; 

Observe onde as boas novas vão brilhar na vida delas, fazer 

como Jesus no encontro da mulher samaritana, oferecendo o 

que a pessoa necessita; Jo 4:1-41 

2- DEIXE A SUA FRAQUEZA REFLETIR O PODER DE DEUS, SEJA 

VULNERÁVEL.  

As pessoas precisam ver em sua vida a presença do amor e 
perdão de Deus “E disse-me: A minha graça te basta, porque 

o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. ”... 2 Coríntios 12:9 

 

3- SEJA UM IMITADOR DE CRISTO. 

Olhe para as pessoas do mundo com misericórdia, amor e 

compaixão “Sigam meu exemplo como eu sigo o exemplo de 

Cristo. ” 1Corintios11:1 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO  

1. Qual é a sua reação diante do mundo e da sua cultura?  
 

2. Compartilhe qual sua maior dificuldade em compartilhar e 

viver o evangelho no ambiente secular? 

3. Você tem ganhando pessoas para Cristo? Quais são as 

últimas amizades que você fez com propósito de evangelizar? 

4. Ore com a sua célula para Deus dar o poder e a alegria de 

compartilhar o evangelho com naturalidade entre as pessoas 

do mundo. 
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