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CARTA DO PASTOR 

02 a 08 de Dezembro  |  2018 
 

RECADO PARA LIDERANÇA 

• CARTA DA CÉLULA: Estaremos disponibilizando a Carta da 
Célula até o dia 16/Dezembro, e retornaremos no início 
de Fevereiro. 

• CÉLULAS NO PERÍODO DE RECESSO: Relacionamentos não 
tiram férias, por isso é importante que a célula continue 
se encontrando enquanto for possível, até bem perto do 
Natal. Aproveitem essa época festiva para convidar 
familiares e amigos não crentes a participar desses 
encontros especiais. 

• REVEILLON DA BÊNÇÃO: Estaremos organizando nossa 
festa de fim de ano pelas Redes Celulares. Fique atento 
à convocação da sua liderança. 

 

RECADO PARA A CÉLULA 

1. NATAL NO EGITO: O Núcleo de Artes junto com o MINI 
(Ministério Infantil) e o Coro Alive (Teens) vai trazer o 
Natal como você nunca viu!!! Será no dia 16 de 
dezembro, às 19h, no Centro de Celebrações. 

Se prepare e comece a convidar seus amigos!  

Dê seu nome na secretaria da igreja ou diretamente 
com Kamily (98866-9993). 

2. FEIRA DE ARTESANATO | CAS: A próxima Feira está marcada 
para 09/12, das 8h às 12h, no Hall de entrada da Sede. 

3. NOVO HORÁRIO – CULTO NO CDC: Durante todo o horário de 
verão, os Cultos no Centro de Celebrações serão 
realizados às 19 horas. Fique atento e ajude na 
divulgação. 

4. FORMATURA | EBD E CURSOS DA FAMÍLIA: Venha celebrar 
conosco e ouvir os testemunhos de vidas transformadas 
pelo poder da Palavra de Deus.  

Data: 09 de dezembro     Horário: 9h      Local: Templo 

5. CONFRATERNIZAÇÃO |JUVENTUDE MAR: No dia 07 de 
dezembro, às 21h, no 4º andar haverá o encerramento 
das atividades 2018! E nada melhor do que pizza pra 
celebrar juntos esse ano tão bom que Deus nos 
concedeu. O valor é R$20,00. Faça sua Inscrição com 
Polyanna: 99266-1304. Vem passar um tempinho com a 
gente e sonhar 2019 juntos!! 

* * * * * * 

EDIFICAÇÃO: Esperança Permanente  

Leitura Bíblica: Romanos 15.13 - Que o Deus da esperança 
os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para 
que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito 
Santo. 

Pergunta: Deus é chamado de “O Deus da esperança”. O 
que isso deve significar para nós? 

Com um nome destes, podemos ter certeza que conhecer 
e andar com Deus significará uma vida cheia de esperança, 
mesmo em momentos mais difíceis.  

Observe a frase: “para que vocês transbordem de 
esperança, pelo poder do Espírito Santo”. Paulo está 
falando aos romanos sobre o projeto eterno de Deus de nos 
salvar através de Jesus, uma salvação que é para todos, 
judeus e não judeus como nós. Ele afirma que a salvação 
produz tanta alegria e paz que, cheios de confiança em 
Jesus, nós vamos transbordar de esperança. 

 

Pergunta: Você está transbordando de esperança neste 
exato momento? Você tem vivido cheio de esperança 
desde que recebeu Jesus? 

Se formos honestos, vamos constatar que nem sempre é 
assim que nos sentimos, não é? Porque as circunstâncias 
da vida nos afetam muito e ainda não aprendemos a 
manter nossa esperança e alegria mesmo com 
circunstâncias adversas. Por exemplo, alguns terminaram a 
faculdade este ano, ou no ano passado, e ainda não 
conseguiram um emprego, e nem tem tanta esperança de 
conseguir um em curto prazo, porque o mercado não está 
nada fácil para os recém formados, não é? E é difícil para 
alguns terem que continuar vivendo na casa dos pais e 
depender deles. Quanto mais demora, menos esperança.  

Como transbordar de esperança numa situação destas?  

Alguns se casaram com a esperança de uma eterna lua de 
mel, mas agora a alegria se foi e estão vivendo uma grande 
crise que parece que não vai terminar nada bem. Outros 
estão bem como casal, mas esperavam engravidar com 
facilidade, mas já estão há anos tentando ter um bebê e 
nada; já estão perdendo a esperança. 

A verdade é que lidamos com muitas desilusões e 
desapontamentos na vida real.  

A Palavra traz tremendas afirmações que nos ajudam a 
compreender a razão da nossa esperança, mesmo em dias 
difíceis: 

  



 

1. NOSSA ESPERANÇA ESTÁ FIRMADA EM NOSSA 
NOVA POSIÇÃO: SOMOS FILHOS DE DEUS!  

Ele diz: “Aqueles que creram nEle (Jesus) e o receberam. A 
estes Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus”. A 
principal afirmação do texto é que, quando recebemos a 
Cristo como Senhor, Salvador e Messias, somos feitos filhos 
de Deus (João 1.12). Filho de Deus é nossa nova 
identidade!  

E se somos filhos de Deus somos também herdeiros de 
todas as coisas que ele possui. Tudo que Deus tem é nosso. 
Não entendemos a grandeza do que é sermos filhos de 
Deus. Não conseguimos nem imaginar o que isto significa.  

É grande e maravilhoso demais, nem conseguimos 
alcançar. Somos filhos de Deus e ainda que passamos por 
circunstâncias temporais difíceis, esse não é o final da 
história. Somos filhos de Deus e não podemos trocar esta 
posição grandiosa por qualquer coisinha que o mundo ou o 
pecado nos oferecer. Veja o exemplo louco de Esaú, que 
trocou sua herança de primogênito por um prato de 
lentilhas (Gênesis 25.29-34). Um péssimo negócio. 

 

2. JÁ SOMOS FILHOS DE DEUS, MAS AINDA ESTAMOS 
EM CONSTRUÇÃO PARA NOS TORNARMOS A SUA 
SEMELHANÇA. 

Muitas vezes estamos decepcionados com nossa vida, 
como nosso nível de transformação, de vitória e até de 
pureza. Parece que nada está mudando e pensamos em 
desistir. 

O pecado foi algo que invadiu nossa vida, como um vírus, e 
Jesus veio exatamente para nos livrar disso. Não fomos 
feitos para o pecado, mas fomos feitos para sermos filhos 
de Deus, amigos de Deus, coparticipantes da natureza de 
Deus, cooperadores de Deus, para fazermos a sua vontade 
e sermos semelhantes a ele.  

Ter esperança significa saber encarar esta questão do 
tempo. O que somos hoje já não seremos amanhã. Estamos 
sendo transformados gradativamente até sermos 
semelhantes a Jesus: “Sabemos que Deus age em todas as 
coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 
chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que 
de antemão conheceu, também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos” (Romanos 8.28-29).  

Esta é a promessa de Deus e podemos confiar nela. Paulo 
afirma ainda em Filipenses 1.6: “Estou convencido de que 
aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la 
até o dia de Cristo Jesus”.  

Não devemos nos julgar por como estamos hoje, porque o 
texto diz que ainda não somos o que seremos. Estamos 
sendo transformados por Deus. 

Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a 
glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez 
mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos 
com o Senhor, que é o Espírito. II Coríntios 3:18 

 

3. COMO FILHOS DE DEUS, DEVEMOS DEPOSITAR 
NOSSA ESPERANÇA SOMENTE EM JESUS. 

Todos depositam sua esperança em alguma coisa. Muitos 
põem sua esperança no mundo e nas coisas do mundo: 
põem sua esperança nas pessoas, na família, no trabalho e 
na profissão de sucesso, põem sua esperança no prazer que 
coisas podem dar, nos bens materiais. Depositam sua 
esperança nas coisas. Todas as vezes que colocamos a 
nossa esperança de felicidade em coisas ou pessoas, 
estamos fazendo delas um ídolo em nossa vida, a nossa 
fonte de prazer e alegria. 

Ninguém pode por sua esperança em dois senhores. Não 
pode servir a Deus e ao mundo, as riquezas. Nenhuma 
pessoa pode fazer outra pessoa feliz. Vira um peso e vai ser 
frustrante demais.  

 

QUESTÕES PARA COMPARTILHAMENTO 

1. Há algo que tira a sua alegria e quer roubar sua 
esperança? 

2. Você tem depositado toda a sua confiança no caráter de 
Deus e de que Ele está no controle de todas as coisas? 

3. Onde está sua esperança? Precisamos vigiar a nossa 
esperança. Não podemos trocar nossa esperança. E não 
pode ser uma esperança dividida, do tipo (Jesus + bens 
materiais) me farão feliz. Ou ainda (Jesus + uma linda 
família) é toda a minha esperança. Só uma coisa 
determina a qualidade de nossa vida: é a presença de 
Deus em nós e a sua benção que a acompanha. Nunca 
serão as circunstâncias que nos farão felizes. 

É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita 
confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de 
que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele 
dia. II Timóteo 1:12 

 

Uma semana de abençoada em sua vida! 
Equipe Pastoral da PIBJC 


