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CARTA DO PASTOR 

15 a 21 de Novembro 2020 

 

 
GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Compartilhe a experiência de 
falar de Jesus para alguém nessa semana! 

 

 
CONECTAR 10 min 

De perto para DENTRO 

 Campanha para Aquisição do CDC: Incentive os 
membros da sua Célula a fazer o compromisso. 
Os detalhes da campanha estão no final dessa 
Carta. 

 

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: 

 Nada além do sangue (Fernandinho) 

 Alvo mais que a Neve 

  

* * * * * * 

 
FORMAR 10 min 

De dentro para o CENTRO 

 

EDIFICAÇÃO: CELEBRE e VISUALIZE  

 (Lucas 22:14 a 20) 

 

INTRODUÇÃO 

A última Páscoa de Jesus com seus discípulos marca 
um momento muito importante em tua trajetória terrena. 
Ele estava a poucas horas de ser preso, torturado e morto 
para nossa salvação. 

Você já esteve perto de alguém em seus últimos 
momentos de vida? Este tipo de ocasião costuma ser de 
sentimentos intensos e palavras profundas, e costumamos 
nos apegar somente àquilo que realmente importa.  

E com Jesus não foi diferente! Foi nesse contexto que 
o Filho de Deus instituiu o memorial da Ceia, e nos 
ofereceu algumas lições que são muito valiosas para os 
dias difíceis que temos vivido. 

 

1. CELEBRE O PRESENTE COM ALEGRIA (v.15) 

CELEBRE AS BENÇÃOS: Jesus expressa sua alegria por 
estar ali, naquela hora e lugar, com seu círculo mais íntimo 
de discípulos. Mesmo estando a poucas horas de vivem o 
maior sofrimento de sua vida terrena, ele não perde a 
oportunidade de celebrar com seus amigos. Não foge da 
realidade, mas também não precipita as dificuldades. O 
que nosso salvador faz celebrar o presente com alegria, 
vivendo cada momento intensamente, como ele mesmo 
recomendou: “Por isso, não fiquem preocupados com o dia 
de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias 
preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias 
dificuldades”. Mateus 6.34. 

Isso não significa que Jesus estava ignorando a 
realidade ou fugindo dela, pois ele mesmo fala de seu 
sofrimento. Mas se haveria um sofrimento, havia o que 
celebrar? Sim! 

CELEBRE AS PESSOAS: O filho de Deus estava 
celebrando a presença de seus discípulos com ele. Ou seja, 
a presença das pessoas era um presente para ele. E esse 
foco nas pessoas capacitou Jesus a celebrar o momento 
presente com alegria. 

A maneira como Jesus celebra aquela refeição pascal, 
mesmo em um momento tão delicado, mostra como a 
nossa visão da vida pode determinar a maneira como 
encaramos os desafios. Como ele disse em Mateus 6.22-
23: Os olhos são como uma luz para o corpo: quando os 
olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. 
Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará 
cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar 
escuridão, como será terrível essa escuridão! 

 

2. VISUALIZE O FUTURO PELA FÉ (v.16) 

Como falamos, celebrar o presente não significa fugir 
da realidade ou ignorar o sofrimento. Então, como 
podemos lidar os perigos e ameaças que estão por vir? 
Devemos seguir o exemplo de Jesus, que visualizou o 
futuro pela fé! E como podemos fazer o mesmo? 

FIRME SUA FÉ NA PALAVRA DE DEUS: Ao falar do 
verdadeiro jantar que haverá no Reino de Deus, Jesus 



 

estava fazendo uma declaração profética, que apontava 
para a Ceia das Bodas do Cordeiro (Apocalipse 19.6-9). A 
Bíblia fala de uma grande festa para comemorar “a união 
eterna entre Jesus e a igreja. Então, se queremos visualizar 
o futuro pela fé, assim como fez Jesus, precisamos firmar 
nossa fé na Palavra de Deus, em suas promessas e 
propósitos: Fiquemos alegres e felizes! Louvemos a sua 
glória! Porque chegou a hora da festa de casamento do 
Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. (v.7) 

 

TENHA UMA PERSPECTIVA ESPIRITUAL: Quando nos 
baseamos na Palavra de Deus para interpretar os fatos, 
adquirimos uma nova perspectiva da realidade. 
Aprendemos a ver as dificuldades e desafios de um modo 
espiritual. Não ficamos limitados as coisas materiais, mas 
aprendemos a enxergar a verdadeira realidade, que é 
espiritual e invisível. Assim, damos mais atenção e, 
consequentemente mais valor, àquilo que é eterno e não 
passageiro.  

Assim como Paulo explicou em 2ª Coríntios 4.16-18: 
“Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso 
corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia 
a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai 
nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que 
o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas 
coisas que se vêem, mas nas que não se ve. Pois o que pode 
ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser 
visto dura para sempre”. 

 

CONCLUSÃO 

Foi assim, celebrando o presente com alegria e 
visualizando o futuro pela fé, que Jesus instituiu a ceia. 

E do mesmo modo nós devemos participar dela: 

- Nos alegrando pelas bênçãos que recebemos através 
do sacrifício de Jesus, e principalmente nos alegrando 
pelas pessoas que se tornaram presente de Deus em nossa 
vida através de Jesus. 

- Visualizando o futuro pela fé, firmando-nos na 
Palavra de Deus e adotando uma perspectiva espiritual 
sobre a vida. 

 

* * * * * * 

 

 
MULTIPLICAR 15 min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Você celebra as pequenas bênçãos do dia a dia, se deixa 
as dificuldades e sofrimentos dominarem seus 
pensamentos? 

2. Quem são as pessoas que deus colocou em sua vida, 
como um verdadeiro presente? O que você tem feito 
para celebrá-las, e expressar sua gratidão? 

3. Que textos bíblicos você pode recitar como 
fundamentos de sua fé em jesus cristo? Cite, pelo 
menos, três. 

4. O que você precisa fazer para encarar seus desafios sob 
uma perspectiva espiritual? 

Uma semana de vitórias na sua vida 

Equipe Ministerial | PIBJC 

* * * * * * 

CAMPANHA PARA AQUISIÇÃO DO CDC  

QUEREMOS DESAFIÁ-LO A PARTICIPAR DA 

CAMPANHA DE DUAS FORMAS. 

 

OFERTA DO TESOURO: 

 Essa é nossa primeira oferta e tem como objetivo 

levantar o valor para a Entrada da compra do 

terreno do CDC. Queremos incentivá-lo a 

preencher seu Compromisso e entregar sua Oferta 

do Tesouro até o mês de Dezembro. 

 

OFERTA DO PROPÓSITO  

 Essa será a oferta que faremos para o pagamento 

das parcelas mensais. 

 A Oferta do Propósito deve ser um compromisso 

mensal que faça parte do seu orçamento. 

 Iniciaremos a entrega dessa Oferta no mês de 

Janeiro/2021. Inicialmente, você fará um propósito 

de 12 meses, e nossa oração é que você possa 

renová-lo a cada ano. 

Saiba mais, acessando: 

https://www.pibjc.com/construindo-um-legado 

https://www.pibjc.com/construindo-um-legado

