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 CARTA DO PASTOR Nº 35 | 2018 | 21 A 27 DE OUTUBRO 

✓ Mensagem ao Líder: 
 

Amado(a), líder de célula.  
Nossa mensagem ao seu coração nesta semana é esta: 
 

“Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o 
cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés 
te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para 
a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde 
quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei; 
antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de 
fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então 
farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Não to 
mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te 
espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer 
que andares.” Josué 1:7-9 
 

Que o nosso Deus, através do Espírito Santo, te leve a viver a 
vontade e as promessas dEle para a sua vida. 
 

• CURSO DE FORMAÇÃO DE LÍDERES: Estamos 

com turma aberta para o módulo 2 da formação para 
novos de líderes de célula. Se você é auxiliar de célula ou 
deseja se preparar para ser compartilhe com o seu líder e 
supervisor de célula. Vamos crescer juntos! 
 

✓ Edificação:  POSSE DAS PROMESSAS 
Texto base: Gênesis 15:1 

 
INTRODUÇÃO 
“Tome posse, irmão!”  Esta é uma das frases muito ouvidas 
nos corredores da Igreja contemporânea. 

Biblicamente, ser abençoado não é simplesmente receber 
algo bom das mãos de Deus, mas principalmente desenvolver 
um estilo de vida que possa ser usado como canal das 
bênçãos de Deus. 

A verdade é que precisamos da bênção de Deus, mas 
precisamos, acima de tudo, conhecer qual é a aliança que Ele 
quer conosco. 

 

TRÊS PASSOS PARA ANDAR NO CAMINHO DAS PROMESSAS. 

I. CONHEÇA AS PROMESSAS DE DEUS PARA VOCÊ 

a) Promessa Material (“Uma terra”) – Gn 15:7 

b) Promessa Existencial (“Uma descendência”) – 
Gn15:5 

 

c) Promessa Espiritual (“Uma vida eterna – cidade 
celestial”) – Gn 15:15 

 

II. CONFIE NO CARÁTER DE QUEM FEZ A PROMESSA 

a) Seja santo: não envolva-se com a cultura do pecado 
(Gn. 13:10 a 18) 

b) Peça a visão de Deus (Gn 13:14) 

c) Tenha fé (Gn 13:17) 

d) Esteja no altar: Devoção e oração (Gn 13:18) 

 

III. COLOQUE A PROMESSA À DISPOSIÇÃO DE DEUS (TIAGO 

4:3) 

a) Invista-a no reino de Deus (Gn 14:18 a 20) 

b) Esteja preparado para abrir mão da promessa 
(Gn22:1 a 13) 

 

COMPARTILHAMENTO 
 
1. Buscar o caráter de Deus em nossa vida é o principal alvo 

da vida cristã: o cumprimento das promessas é 
consequência dessa caminhada. Você pode compartilhar 
uma área em sua vida que mostra claramente o agir de 
Deus no seu caráter? 

2. Você confia que Deus é capaz de cumprir Suas promessas 
em nossa vida? Tem algum testemunho sobre um 
impossível que se tornou realidade através da mão de 
Deus? 

3. Você tem colocado as bênçãos que recebe de Deus à 
disposição dEle? Há algo que você precisa sacrificar em sua 
vida? 

 
Nesta semana vamos incentivar os adolescentes a jejuarem e 
orarem pelas áreas que eles precisam ser fortalecidos em 
Deus.  
 
 
 

Uma semana VITORIOSA em sua vida! 
Equipe Pastoral da PIBJC 

 

 


