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CARTA DO PASTOR 

04 a 10 de Novembro |  2018 
 

RECADO PARA LIDERANÇA 

• ENCONTRO ANUAL DA LIDERANÇA DE CÉLULAS: Será um 
encontro muito especial. Anote e participe: 

✓ Data: 15 de Novembro (feriado) 
✓ Local: Sítio Casa do Oleiro 
✓ Horário: 09h às 17h 
✓ Investimento: R$ 20,00 (individual) 

• R$ 10,00 (até 08 anos) 

• Inscrições na secretaria 
✓ Público Alvo: Líderes, Auxiliares, Supervisores 

(com suas famílias). 

• AGENDA TERÇA MAIS DE NOVEMBRO: Anote e participe: 

✓ 06/11: TADEL – Templo – 19h30 
✓ 13/11: GD – Pastores e Supervisores 
✓ 20/11: GD – Supervisores e Líderes 
✓ 27/11: GD – Líderes e Auxiliares 

 

RECADO PARA A CÉLULA 

1. BAZAR RETIRO DE CASAIS: Será nos dias 09 e 11/Nov, das 08h às 

12h, no Hall do Edifício de Educação. 

2. ENSAIOS DA CANTATA DE NATAL: Dê seu nome na secretaria da 

igreja ou diretamente com Kamily (98866-9993). 

3. MISSÃO POSSÍVEL 2: Será dia 10/Novembro (Sábado).    A 

inscrição do Junior com a equipe final dos cultos. Foram 
abertas novas vagas! 

4. CULTO DE MULHERES: Será dia 10/Novembro, no Templo Sede, 

às 19h30, e marcará o encerramento das atividades de 2018. 

5. CULTO APRESENTAÇÃO DE BEBÊS: Será dia 11/Nov (próximo 

domingo), no culto das 10h15 (Templo). Inscrições c/ Elaine. 

 

EDIFICAÇÃO: CRIADOS PARA ADORAR 

Efésios 1: 4-5  -  4 Antes da criação do mundo, Deus já nos 
havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com 
Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos 
apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor 
por nós, 5 Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, 
por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua 
vontade. 

 

INTRODUÇÃO: No último Domingo, fomos ministrados pelo 
Ministério de Adoração (Música & Artes) em nossa identidade 
espiritual. Fomos criados à Imagem & Semelhança de Deus 
para o louvor da Sua glória.] 

A figura utilizada foi a do oleiro que cria a partir do barro. 
Essa é uma imagem propícia, pois também reporta à criação 
do homem a partir do pó da terra (Gn 2:7). Vamos relembrar 
as preciosas lições que aprendemos: 

1. DEUS NÃO ERROU AO CRIÁ-LO 

Você não é um erro ou fruto do acaso. Você não nasceu no 
corpo errado, nem mesmo suas limitações são um erro de 
“projeto”. Deus o pensou assim, da forma que você é! De uma 
maneira extraordinária, sua exclusividade glorifica a Deus de 
um modo singular. 

2. O PECADO DANIFICOU SUA INTEGRIDADE 

O pecado quebrou o VASO e tentar restaurá-lo com nossos 
recursos irá agravar ainda mais nossa situação. Você precisa 
descer à casa do oleiro e permitir que Deus trabalhe em sua 
vida (Jeremias 18:1 a 6). Deixe que o toque de Deus refaça sua 
estrutura... só Ele pode restaurar! É um processo muitas vezes 
dolorido, mas o resultado é tremendo. 

3. VASOS SIMPLES, PORÉM CHEIOS DE VALOR 

Veja que revelação maravilhosa: 6 O Deus que disse: “Que 
da escuridão brilhe a luz” é o mesmo que fez a luz brilhar no 
nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento 
da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. 7 Porém 
nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de 
barro para que fique claro que o poder supremo pertence a 
Deus e não a nós. (I Coríntios 4:6,7). 

Deus decidiu colocar a sua glória em “vasos de barro”, 

simples, modestos, improváveis. Por quê? Para que o mais 

importante seja o conteúdo. Sim, quando olharem para você 

verão Jesus e o poder do Espírito Santo, e Deus será 

glorificado! 

QUESTÕES PARA COMPARTILHAMENTO 

Aprendemos que formos feitos simples e frágeis, por isso 
devemos cuidar bem da vida que recebemos. 

1. VOCÊ ESTÁ NA RODA DO OLEIRO? Deus tem espaço para 
trabalhar em sua vida e corrigi-lo?  

2. VOCÊ TEM SIDO UM VASO DE HONRA? Sua vida glorifica 
o Criador? Quais marcas de Deus são mais visíveis na sua 
vida? 

Uma semana Bem-Aventurada em sua vida! 
Equipe Pastoral da PIBJC 


