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Na noite em que Jesus foi traído… 
 
Na noite em que Jesus foi traído o Mesmo inaugura aquilo que chamamos de ordenança, a saber: A 
Ceia do Senhor. O apóstolo Paulo começa as suas instruções sobre a Ceia relatando que houve uma 
traição. Aquele que convida os discípulos para sentar-se à mesa do anúncio da morte que traria a 
vida para a humanidade seria traído e entregue àqueles que O condenariam. A traição era anunciada, 
a morte também, mesmo assim Jesus os convida e partilha o pão e o vinho lembrando-os que Seu 
corpo e sangue seriam dados em favor de muitos.  
A lembrança do apóstolo de que Jesus fora traído nos convida a uma reflexão de quem somos nós. 
Somos os mesmos que outrora traímos, rejeitamos, negamos, abandonamos o Jesus que morreu para 
a vida, mas, a certa altura das nossas existências, a Graça gentilmente nos ilumina e nos traz à 
consciência de que há um Deus na qual devemos nos reconciliar. Antes éramos mortos 
espiritualmente e agora somos vivos por causa do Corpo e do Sangue de Cristo, antes vivíamos em 
inimizade com Deus e a infinita misericórdia divina pavimenta a restauração da amizade 
providenciando a cruz para o Seu Filho.  
Todas as vezes que comemos e bebemos da Ceia do Senhor, fazemos em memória dele, anunciando 
a Sua morte até que Ele venha. A Ceia é a lembrança do resgate de Deus em nossas vidas, é sobre o 
que Jesus fez, aliás, é tudo sobre Ele. Só que ao lembrarmos que traímos Jesus, quando as nossas 
falas e as nossas atitudes rejeitam aquilo que o Mestre ensinara, nos tira a presunção, a soberba, a 
altivez, nos livra do pedestal da arrogância em pensarmos que somos melhores que os outros, pois 
estamos sentados ao redor da mesa do Senhor, somos meros pecadores perdoados por conta do 
sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Em meio à retórica do caos que se instalara em 
nossas circunscrições nos acobertamos da Esperança quando estamos reclinados na mesa do Senhor, 
participando da Sua Ceia, o lembrete do Amor.  
 

Pr. Raniere Carvalho 
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SEGUNDA-FEIRA
9h às 10h: Intercessão

QUARTA-FEIRA
20h: Culto de Oração

SEXTA-FEIRA
20h: Culto dos Adolas

20h às 22h: Intercessão

SÁBADO
9h às 11h: Intercessão

19h30: ABAJU

DOMINGO
9h30: Escola B. Dinâmica

11h: Culto da Manhã
18h: Desperta Débora

19h: Culto de Celebração

05/11   MATEUS BORGES DE FARIA BALTAZAR                 98130.9255 
05/11   FELIPE SANTOS PINHEIRO                                     99555.5280 
06/11   HUGO THIAGO DA SILVA SANTOS                         99683.4349 
08/11   SEVERIANO VIEIRA DA CRUS                                 356.83421 
09/11   ROOSEVELT BENVINDO DE OLIVEIRA                  9813.54318 
09/11   SARALY MICHELLE FERREIRA LACERDA               98154.2335 
09/11   REGINA LÚCIA DA SILVA                                         98502.1009 
10/11   DIEGO MATIAS RODRIGUES                                  99199.4353 
10/11   OSENELIA RODRIGUES ALMEIDA                         9981.88349 
11/11   MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO                    9911.94304 
11/11   SUSIELLE RODRIGUES TORRES                              99818.8349

`

Nosso alvo a ser alcançado 
até junho do ano que vem é 
d e  R $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
(quatrocentos mil reais). É 
um grande desafio, e todo 
desafio traz consigo a 
necessidade de sonharmos e 
de acreditarmos que as 
metas serão cumpridas.

CAMPANHA DA CONSTRUÇÃOATENÇÃO!
As solicitações à 

Administração da Igreja 
devem ser feitas via 

e-mail:
administracao@pibguara.

org.br com cópia para 
pibguara@pibguara.org.br

MINISTÉRIO DE MISSÕES
ATENÇÃO

Se você perdeu sua Bíblia, 
procure o espaço PIB até 
o dia 05/11. Temos várias 
Bíblias esquecidas e uma 
delas pode ser a sua. 
Depois dessa data as 
Bíblias remanescentes 
serão encaminhadas para 
doação. 

ATENÇÃO
Queridos Irmãos, quem tiver pertences particulares na Igreja, por 
favor entrar em contato com a Administração para providenciar a 
retirada até o dia 17/11. O que não for identificado e retirado 
dentro deste prazo será encaminhado para doação.

todo domingo, às 18h.

Para honra e glória do 
nosso Deus, no último 
minuto ultrapassamos 
nosso alvo! Temos que 
fazer sempre o melhor. 
Metas para nós, servos do 
Senhor são para serem 
ultrapassadas, e mais uma 
vez  honramos nosso 
chamado. Prossigamos 
firmes levando Jesus, 
transformação e vida para 
nossa nação.
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