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CARTA DA CÉLULA
 

11 a 17/Novembro

AMAR A DEUS  |  CUIDAR DE PESSOAS   |   TRANSFORMAR O MUNDO

 MENSAGEM AO LÍDER: 
 

 ENCONTRO ANUAL DA LIDERANÇA DE CÉLULAS
Será nessa quinta-feira nosso encontro pra lá de 
 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). 

 EDIFICAÇÃO:   

DE QUEM É A CULPA?
Texto base: João 9: 2-3 

 
INTRODUÇÃO: A palavra ministrada no último 
mostra como a dor pode nos ensinar e, principalmente, nos 
aproximar de Deus. Como pano de fundo foi 
conhecido livro/filme “A Culpa é das Estrelas”.
Será mesmo que é a culpa é das estrelas? 
Enfim, DE QUEM É A CULPA, SENHOR? 

 

1. O PROBLEMA DA DOR 
Todos buscam explicação para a DOR.
procuram ser resposta para a AFLIÇÃO.  
A pergunta dos discípulos a Jesus vai nesta direção: 
Qual a causa da dor e do sofrimento?
algum culpado! 
A resposta de Jesus é libertadora: Respondeu Jesus: 
Nem ele pecou, nem seus pais; mas foi para que se 
manifestem nele as obras de Deus.João 9:3
 
2. A REALIDADE DA CURA 
“APARENTEMENTE O MUNDO NÃO É UMA FÁBRICA DE 
REALIZAR DESEJOS”(Augustus Waters) 
 Quando Jesus esteve encarnado entre nós n

todos os cegos voltaram a ver, nem todos os 
paralíticos a andar na Galileia... isso não exclui nem
poder de Deus, nem mesmo o seu amor

 A cura não é o propósito da dor, o propósito é a 
Glória de Deus! 

 Jesus irá agir e curar no nível mais profundo do ser 
humano. Veja o que Ele diz:“Eu vim a este mundo a 
fim de que os que não vêem vejam, e os 
tornem cegos”. (João 9:39) 
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ENCONTRO ANUAL DA LIDERANÇA DE CÉLULAS: 
pra lá de especial. 

 

Líderes, Auxiliares, Supervisores (com 

QUEM É A CULPA? 
 

ministrada no último Domingo nos 
mostra como a dor pode nos ensinar e, principalmente, nos 

Como pano de fundo foi utilizado o 
filme “A Culpa é das Estrelas”. 

Todos buscam explicação para a DOR. As religiões 
 

vai nesta direção: 
Qual a causa da dor e do sofrimento?Tem que haver 

Respondeu Jesus: 
Nem ele pecou, nem seus pais; mas foi para que se 

João 9:3 

APARENTEMENTE O MUNDO NÃO É UMA FÁBRICA DE 

Quando Jesus esteve encarnado entre nós nem 
todos os cegos voltaram a ver, nem todos os 

isso não exclui nem o 
poder de Deus, nem mesmo o seu amor! 
A cura não é o propósito da dor, o propósito é a 

mais profundo do ser 
u vim a este mundo a 

e os que vêemse 

3. A EQUAÇÃO DO INFINITO
“ALGUNS INFINITOS SÃO MAIORES QUE OUTROS
Van Houten). 
 
“VOCÊ ME DEU UMA ETERNIDADE DENTRO DOS MEUS 
DIAS NUMERADOS”(Hazel Grace)
 
 É comum as pessoas que foram curadas

uma situação extrema, dizerem: 
de outra forma”. 

 Você também pode reaprender a refazer suas 
contas, pesando entre o que é temporal e aquilo que 
é eterno. 

 O ladrão da cruz é o primeiro cristão neo
testamentário a experimentar a dimens
eternidade com Cristo
comigo...”. Não importa o lugar e sim a companhia
paraíso só é paraíso porque Jesus está lá.

 O Apóstolo Paulo também 
nossas dores pode ser comparada com a glória da 
presença eterna de Deus em nossas vidas
que o que sofremos durante a nossa vida não pode 
ser comparado, de modo nenhum, com a glória que 
nos será revelada no futuro”.
 

CONCLUSÃO: Seja qual for a dor, Jesus é a solução. Ele é 
mais do que a cura... é a 
tudo que possa vir a acontecer em nossa vida.
 
 COMPARTILHAMENTO
 
1. VOCÊ TEM ALGUMA HISTÓRIA DE DOR QUE MARCOU 
SUA VIDA? As cicatrizes revelam que houve uma ferida, mas 
já está curado. 
 
2. COMO DEUS TEM SIDO GLORIFICADO E
MOMENTOS DE DOR? As pessoas conseguem perceber 
Jesus ao seu lado? 
 
3. VOCÊ VIVE NA DINASTIA DO AGORA OU NA DIMENSÃO 
DA ETERNIDADE? O céu não é apenas uma promessa para o 
futuro, ele é uma realidade que pode ser experimentada 
imediatamente. 
 

Uma semana VITORIOSA
Equipe Pastoral da PIBJC
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INFINITO 
LGUNS INFINITOS SÃO MAIORES QUE OUTROS” (Peter 

VOCÊ ME DEU UMA ETERNIDADE DENTRO DOS MEUS 
(Hazel Grace). 

É comum as pessoas que foram curadas/salvas de 
uma situação extrema, dizerem: “Hoje eu vejo a vida 

Você também pode reaprender a refazer suas 
contas, pesando entre o que é temporal e aquilo que 

O ladrão da cruz é o primeiro cristão neo-
testamentário a experimentar a dimensão da 
eternidade com Cristo: “Hoje mesmo estarás 

Não importa o lugar e sim a companhia O 
paraíso só é paraíso porque Jesus está lá. 

também explica que nenhuma de 
nossas dores pode ser comparada com a glória da 

de Deus em nossas vidas: “Eu penso 
que o que sofremos durante a nossa vida não pode 
ser comparado, de modo nenhum, com a glória que 
nos será revelada no futuro”.Rm 8:18 

Seja qual for a dor, Jesus é a solução. Ele é 
mais do que a cura... é a presença que dá sentido a 
tudo que possa vir a acontecer em nossa vida. 

COMPARTILHAMENTO 

VOCÊ TEM ALGUMA HISTÓRIA DE DOR QUE MARCOU 
As cicatrizes revelam que houve uma ferida, mas 

COMO DEUS TEM SIDO GLORIFICADO EM SUA VIDA NOS 
As pessoas conseguem perceber 

VOCÊ VIVE NA DINASTIA DO AGORA OU NA DIMENSÃO 
O céu não é apenas uma promessa para o 

futuro, ele é uma realidade que pode ser experimentada 

VITORIOSA em sua vida! 
Equipe Pastoral da PIBJC 


