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CARTA DO PASTOR 

09 a 15 de Dezembro  |  2018 
 

RECADO PARA LIDERANÇA 

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

 

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!  

2. SEGUNDA VIVA ESPECIAL DE NATAL: No dia 17/12, teremos 
o encerramento das Programações do Segunda Viva, 
com uma linda Celebração de Natal. Venha celebrar 
conosco e convide um amigo! 

3. RÉVEILLON DA BÊNÇÃO  |  FESTA DA VIRADA: Está chegando 
a festa de Virada do Ano na PIBJC. É tempo de 
celebrar as bênçãos alcançadas e consagrar 2019 
aos pés do Senhor! 

Nesse ano, estaremos organizando os grupos de 
trabalho pelas Redes de Células, por isso procure o 
pastor de Rede, Supervisor ou líder de Célula para 
saber como oferecer sua ajuda e trabalho. 

OFERTAS PARA O REVEILLON: Para que a festa fique 
ainda mais TOP, é importante que todos possamos 
ofertar e lançar sementes de generosidade. Durante 
todo o mês de Dezembro estaremos dedicando nossa 
oferta. Coloque no Envelope da Dedicação e 
identifique: VIRADA PIBJC. 
RÉVEILLON DA BÊNÇÃO:  31/DEZ  |  22H  | CDC 

 

* * * * * * 

EDIFICAÇÃO: O Livro de Eli - “Em busca 

do livro perdido” 

“E Hilquias disse a Safã, o escrivão: ‘Achei o livro da Lei na 
casa do Senhor’.” II Crônicas 34:15a 

Perder coisas... às vezes é chato, às vezes é 
constrangedor, outras vezes é inaceitável! PERDER A 

PALAVRA DE DEUS É TRÁGICO! 
 

O QUE FAZER PARA NÃO PERDER A PALAVRA! 
LER O SALMO 1 

 

DIREI NÃO AO MUNDO 

• Não pensarei como – Salmo 1:1a “não anda no 
conselho dos ímpios” 

• Não me comportarei como – Salmo 1:1b ”não se 
detém no caminho” 

• Não serei como – Salmo 1:1c “nem se assenta na roda 
dos escarnecedores.” 

 

DIREI SIM A DEUS E À SUA PALAVRA 

•  Tenho prazer na sua palavra – Salmo 1:2a – “tem 
prazer na lei do Senhor” 

•  Andarei sempre em sua palavra - Salmo 1:2b – “na 
sua lei medita de dia e de noite” 

•  Sou o que sua palavra diz que sou - Salmo 1:3 – “Ele 
é como a árvore plantada junto a corrente de águas” 

 

Escondi a Tua Palavra no meu coração, 
para eu não pecar contra Ti.” Salmo 119:11 

 

QUESTÕES PARA COMPARTILHAMENTO 

1. O que é a Palavra de Deus para você? Qual o lugar que 
ela ocupa na sua vida? 

2. Qual o valor da “opinião” (palavra) de Deus em sua vida? 

3. Como é seu relacionamento com a Palavra de Deus? 
Qual tempo você investe na leitura bíblica? 

 
Uma semana de abençoada em sua vida! 

Equipe Pastoral da PIBJC 


