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CARTA DO PASTOR 

21 a 27 de Outubro  |  2018 
 

RECADO PARA LIDERANÇA 

• TERÇA MAIS: Anote a agenda da Liderança para Outubro: 

✓ 23/Outubro: GD – Líderes com Auxiliares 

RECADO PARA A CÉLULA 

1. RETIRO DE CASAIS: Será de 30/Nov a 02/Dez, no Sítio 
Riacho das Pedras. Inscreva-se com a Vanessa! 

2. BAZAR: Estamos arrecadando roupas e acessórios para 
promover, em breve, um bazar em prol do Retiro de 
Casais 2018. Entregue a doação na secretaria da igreja 
identificando: “Retiro de casais – Vanessa”. 

3. CAMISETAS OUTUBRO ROSA | ABEAS: Camisetas alusivas 
ao movimento estão sendo vendidas a R$27,00. Toda a 
arrecadação será revertida para a CRISTOLÂNDIA 
FEMININA. 

4. ENSAIOS DA CANTATA DE NATAL: Dê seu nome na 

secretaria da igreja ou diretamente com Kamily (98866-
9993). 

5. MISSÃO POSSÍVEL 2: Será dia 10/11. A inscrição do Junior 

com a equipe final dos cultos. Vagas Limitadas! 

6. CULTO APRESENTAÇÃO DE BEBÊS: Será dia 11/Novembro, 

no culto das 10h15 no Templo. Inscrições com Elaine. 

7. CULTO DE MULHERES: Será dia 10/Novembro, no Templo 
Sede, às 19h30. Culto de encerramento das atividades 
do Ministério de Mulheres em 2018. 

 

EDIFICAÇÃO: POSSE DAS PROMESSAS 

GÊNESIS 15:1 – Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de 

todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. 

 

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) 

 
 

QUESTÕES PARA 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? 

 
Uma semana abençoada em sua vida! 

 
Equipe Pastoral da PIBJC 

 
 


