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CARTA DA CÉLULA DE ADOLESCENTES 

 
 

CARTA DO PASTOR Nº 33 | 2018 | 07 A 13 DE OUTUBRO 

 Mensagem ao Líder: 
 

 ENCONTRO DE LÍDERES: Nesta terça 
(09/10) a liderança se reúne no encontro mensal TADEL 
de Líderes. Na próxima semana (16/10) pastores se 
encontram com supervisores na célula de edificação de 
liderança. 
 

 Tá Ligado: 
 

1. 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”. 

2. ABEAS - CAMPANHA CRIANÇA FELIZ: 
A ABEAS, através de seus projetos PRIME, ACORDE, 
ESPAÇONAVE e CAS, promove a campanha DIA DA 
CRIANÇA FELIZ, para arrecadar roupas e brinquedos para 
crianças das comunidades de algumas de nossas frentes 
missionárias. Entregue sua doação, em bom estado, em 
um dos postos de coleta (CDC ou prédio de educação). 

3. OUTUBRO ROSA: Campanha de conscientização 
pela prevenção do câncer de mama. A partir deste 
domingo, camisetas alusivas ao movimento serão 
vendidas à R$27,00. Toda a arrecadação será revertida 
para a CRISTOLÂNDIA FEMININA. Adquira sua camiseta 
nos projetos, no CAS ou encomende com Cleide Finco. 

 Edificação: CURA DO CORPO, 

D´ALMA E DO ESPÍRITO. 
Texto base: Lucas 13:11-13 | Marcos 5:27-29 

 

INTRODUÇÃO: 
No mês de prevenção ao câncer de mama (Outubro Rosa), 
aprendemos, no último  Domingo, sobre duas mulheres que 
foram curadas por Jesus. Duas curas diferentes que nos 
ensinam 

 

1. HÁ DOENÇAS ESPIRITUAIS E EMOCIONAIS (Lc 13:11-17) 
Quando vivem curvados por causa da opressão maligna, em 
alguns casos chegando até mesmo a sofrer possessão 
demoníaca. Nessa primeira cura, aquela mulher estava 
impedida de buscar a Deus por suas próprias forças. Ela é 
encontrada por Jesus. 

 

Há uma impressão que as pessoas ao seu redor já estavam 
acostumadas com sua situação, mas Jesus sabia que aquele 
não era o plano de Deus para a sua vida. 
Quantos estão vivendo encurvados, sem conseguir olhar para 
o céu, por falta de perdão, mágoas, tristezas que abrigam na 
sua alma. 

 
2. HÁ DOENÇAS DE ORIGEM FÍSICA (Mc 5:25-34) 
Não são poucos aqueles que já gastaram muito com suas 
enfermidades. No caso da mulher que tinha um fluxo de 
sangue, seus recursos haviam se esgotado, e ela só piorava. 
Às vezes, você já tentou de tudo, mas não adiantou. Porém, 
resta uma última força e um fio de esperança em você. 
Utilize esse recurso existente e aproxime-se de Jesus. 

 
3. A MAIOR DOENÇA É O PECADO 
Em todos os casos Jesus sempre ministrava perdão e salvação 
àqueles que lhes procuravam por causa de um problema ou 
enfermidade. Essa é a maior cura que alguém pode receber. 
Para a primeira, Jesus restaura sua capacidade de glorificar a 
Deus. Para a segunda, Ele diz: Tua fé te salvou! 
“Ele levou sobre si nossas enfermidades e o castigo que nos 
traz a paz estava sobre Ele” Isaias 53:4ª e 5b 
 
COMPARTILHAMENTO 
 
1. Você tem sofrido algum tipo de opressão maligna? Algo 
tem roubado sua paz, seu sono? 

2. Você deseja que a Célula o ajude em alguma batalha 
específica de oração? 

3. Há alguém que você conheça que não tem forças para 
“olhar para Deus”? Que está vivendo encurvado? Como você 
pode ser Jesus para essa pessoa? 

 
 

Uma semana VITORIOSA em sua vida! 
Equipe Pastoral da PIBJC 

 

 


