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Da Ceia do Senhor
“Fazei isto todas as vezes em memória de mim...” (Lucas 22:19)
De acordo com o Presb. Antônio
Ribeiro Soares, a nomenclatura Ceia
do Senhor foi utilizada primeiro pelo
apóstolo Paulo, conforme podemos
depreender de sua Primeira Epístola aos
Coríntios, Capítulo 11, Verso 20:
“Quando, pois, vos reunis no mesmo
lugar, não é a ceia do Senhor que
comeis”. A Santa Ceia, é um ato do
culto divino, do qual todos os crentes,
servos do Senhor, devem participar
comemorando assim, a sua morte com
solenidade, respeito e reverência.
A Santa Ceia foi instituída pelo
Senhor Jesus Cristo, antes do Seu
sacrifício na cruz do Calvário, conforme os relatos bíblicos: “Enquanto comiam, tomou Jesus um pão,
e, abençoando-o, o partiu, e o deu
aos discípulos, dizendo: Tomai,
comei; isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo
dado graças, o deu aos discípulos
dizendo: Bebei dele todos; porque
isto é o meu sangue, o sangue da
nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de
pecados” (Mateus 26:26-28).
No início da Igreja, a Santa Ceia
foi um momento de muita festa, com
refeições especiais imitando a celebração da Páscoa judaica. Paulo
em 1ª Coríntios 11:17-34 repreendeu aos crentes da igreja de Corinto
pelo exagero demonstrado por
aqueles que se empanturravam de
comida e se embriagavam com vinho em abundância, enquanto os
pobres e escravos nada tinham para
comer: “Porque, ao comerdes,
cada um toma, antecipadamente, a sua própria ceia; e há quem
tenha fome, ao passo que há
também quem se embriague”
(1ª Coríntios 11:21). Devido àquele

mau procedimento e por determinação do apóstolo Paulo, a Ceia do
Senhor passou a ser apenas um ato
litúrgico fazendo parte do culto divino realizado no primeiro dia da
semana, o Dia do Senhor, reservado para serviço religioso, com a celebração da Santa Comunhão.
O Catecismo Maior de Westminster, em resposta à pergunta 93, define
a Ceia do Senhor da seguinte maneira: “é o sacramento no qual, dandose e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, anuncia-se a Sua morte; e aqueles que
participam dignamente, não de uma
maneira corporal e carnal, mas pela
fé, tornam-se participantes do seu
corpo e do seu sangue, com todas as
suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça” (1ª
Coríntios 11:23-26; Atos 3:21; 1ª
Coríntios 10:16). A Santa Ceia, além
de um memorial (Lucas 22:19), é um
símbolo dos maravilhosos fatos da expiação e morte de nosso Senhor Jesus
a favor de sua Igreja.
Jesus falou a respeito de Si mesmo como o pão da vida e que é
necessário alimentar-se dEle. Comer do pão e beber do cálice símbolos de Sua carne e Seu sangue,
para que tenhamos vida e vida em
abundância. Portanto, é salutar e
dever de todo o crente participar
da Mesa de Cristo com toda piedade, comprometimento e senso de
gratidão, usufruindo dos auspiciosos
frutos do sacrifício do Senhor.
Extraído e adaptado do livro,
A Santa Ceia,
de Antônio Ribeiro Soares
Rev. Jefferson Batista Neres
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Aniversariantes da Semana

dos, em bom estado de conservação),
alimentos não perecíveis para a distribuição aos nossos irmãos necessitados (da sede e congregações). As
doações poderão ser depositadas no
baú, na saída do templo. O clímax de
tal trabalho ocorrerá no culto pelo
“Dia Nacional de Ação de Graças”, na
última quarta-feira deste mês, às 20
horas. Esperamos a participação de
toda a igreja.
DIZIMISTAS
“Considerai, pois, como era
grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos
melhores despojos” (Hebreus 7:4).
É indiscutível e visível as pródigas
bênçãos materiais e financeiras de
Deus em nossas famílias e em nossa igreja. Deus é o dono do ouro e
da prata, todavia, a igreja vive dos
dízimos e das ofertas. Se toda igreja fosse dizimista faríamos mais.
Louvamos a Deus pela fidelidade da
maioria, razão pela qual a nossa
igreja oferece todo suporte e conforto necessário para sustentação
e promoção dos nossos trabalhos:
alimentação, material didático, manutenção dos equipamentos, salários, etc. Que o Deus Provedor continue com as suas bênçãos repousadas sobre os dizimistas fiéis e
sensibilize os infiéis. Solicitamos a
todos os irmãos que confirmem
seus nomes na lista de dizimistas
fixada no mural do Salão Social,
semanalmente.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
De acordo com o Dr. Robert D.
Jones, em seu livro, Aprendendo O
Contentamento Em Todas As Circunstâncias, Deus faz uma poderosa
promessa àqueles que pertencem a
Jesus Cristo. Ele promete contentamento. O apóstolo Paulo descreve em
Filipenses 4:11-13 seu testemunho
pessoal: “Digo isto, não por causa
da pobreza, porque aprendi a viver
contente em toda e qualquer situ-

ação. Tanto sei estar humilhado
como também ser honrado; de
tudo e em todas as circunstâncias,
já tenho experiência, tanto de fartura como de fome; assim de abundância como de escassez; tudo posso naquele que me fortalece”. Mas
o que é contentamento? Neste ensaio
o Dr. Jones oferecerá uma resposta a
essa pergunta que é ao mesmo tempo biblicamente profunda e perfeitamente aplicável.
CATECISMO MAIOR
Pergunta 87: Que devemos crer
acerca da ressurreição? Resposta:
Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos justos e dos injustos; então
os que se acharem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos
corpos dos mortos, que têm jazido na
sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder
de Cristo. Os corpos dos justos, pelo
Espírito e em virtude da ressurreição
de Cristo, como cabeça deles, serão
ressuscitados em poder, espirituais e
incorruptíveis, e feitos semelhantes
ao corpo glorioso dEle; e os corpos
dos ímpios serão por Ele ressuscitados para vergonha, como por um juiz
ofendido. Referências: Atos 24:15;
1ª Coríntios 15:51-53; 1ª Tessalonicenses 4:15-17; 1ª Coríntios 15:2123 e 42-44; Filipenses 3:21; João
5:28-29 e Daniel 12:2.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, o Rev. José Marcos estará
na 4ª Congregação em Águas LindasGO, assistindo pastoralmente aqueles irmãos.
FÉ REFORMADA GOIÂNIA
Da próxima terça até sexta-feira,
os Reverendos Alexandro e José Marcos, participarão da 13ª Conferência
de Fé Reformada em Goiânia-GO, razão pela qual estarão ausentes de
nossa igreja.

DISQUE PAZ
O “Disque Paz” é um ministério
com mensagens curtas e muito
edificantes. Escute gratuita e diariamente uma mensagem pelo telefone
com temas variados sobre as muitas
áreas da vida nas quais nossa paz
muitas vezes é abalada. “Disque Paz”
é um ministério de evangelização e
aconselhamento que funciona 24 horas por dia. Este é um importante ministério de edificação para os cristãos
e evangelização para não cristãos.
Vamos divulgar este trabalho. Os cartões estão em um dos aparadores na
saída do nosso templo. Disque paz,
3354-1313.
VISITANTES
É com alegria e satisfação que
recebemos aos nossos visitantes.
Esperamos que se sintam bem entre nós e que a fé que celebramos
juntos possa encher as suas vidas
de alegria e esperança. Sejam bemvindos.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode ser
acessada, gratuitamente, pelo seguinte link: http://www.ipb.org.br/
radio.
ESTUDO BÍBLICO
A pessoa, vida e obra de Cristo
é um legado maravilhoso para a Igreja. Pessoas de todos os tipos e de
todos os lugares do mundo antigo o
procuraram, movidas por diversas
razões: curiosidade, necessidade,
esperança, antipatia, etc. De acordo com Kistemaker: “Cristo encontrou-se com diversas pessoas. Ele jantou com os ricos, associou-se com os
excluídos, teve piedade dos que viviam no pecado e ajudou o pobre e o
necessitado. Jesus tinha acesso a todos os níveis da sociedade, desde a
base até o topo, como um elevador
que vai do piso ao teto de um edifício

muito alto e desce novamente, e, em
cada nível da sociedade, Jesus dizia as
palavras certas na hora certa”. Portanto, vamos nos voltar para as narrativas dos encontros de Jesus, por
meio do estudo bíblico, nesta quarta-feira, sob a ministração do Rev.
Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
A oração é um meio de graça, ou
seja, é um recurso designado por
Deus para a nossa maturação na fé
cristã. Estamos sujeitos a toda sorte de provações e tribulações. Por
conta destes difíceis momentos nos
vemos impotentes para tomar decisões sérias, sem forças para agir, sufocados pela ansiedade, abatidos
pela tristeza e frustração. A oração
nos ajuda a direcionar a nossa atenção, entendimento, esperança e discernimento para o Deus da nossa
Eterna Redenção: lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque ele tem
cuidado de vós, 1ª Pedro 5.7. Mesmo
que estejamos passando por um tempo de bonança é importante orar.
Nas reuniões de orações temos a
oportunidade única de interceder a
favor dos nossos irmãos e cumprir os
preceitos bíblicos: “chorar com os
que choram, se alegrar com os que
se alegram; carregar as cargas uns
dos outros; e, orar uns pelos outros” (Romanos 12:15; Gálatas 6:2
e Tiago 5:16). Portanto, com gratidão e devoção vamos todos participar da reunião de orações que nesta quarta-feira, às 20 horas, será
dirigida pela SAF.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Ensaio na
Sala do Culto Mirim; Hoje após a Escola Dominical e à noite, às 18h30
antes do Culto Infantil; b) Escalas:
BERÇÁRIO – Hoje: Silvana Pereira e
Lílian Lima; Próximo domingo:
Noraci e Karine; MATERNAL 1 (Manhã e Noite) – Hoje: Janete
Crivelaro e Jaciara Gonçalves; Pró-
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Cerqueira e Kataryne Araújo (Auxi- desejar participar favor inscreverliar: Lílian Cerqueira); Próximo do- se com a Ev. Ana Eliza, até hoje no
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Da Ceia do Senhor

RECEPCIONISTAS
Hoje: Presb. Cláudio e Presb.
Natanael; Próximo domingo: dona
Marta e Fernando.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Anderson, Geazi,
J. Francelino, Moisés F., Marcelo. Próxima semana: J. Cláudio, William,
Tiago B., Thiago V., Wanderlúcio.
ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Nice; Próximo domingo:
Rosana.
CHAZINHO
Hoje: Lígia e Eliete; Próximo domingo: Rosângela e Rose.
INTERCESSÃO
“O Senhor o susterá em seu
leito de enfermidade, e da doença o restaurará” (Salmo 41:3). Irmãos enfermos pelos quais devemos orar e visitar: Cícero Viana, tio
do Presb. Marcus Kleber; Diác. Sr.
Manoel, pai do Presb. Natanael;
dona Edmeia, avó do Diác. Moisés
Ferreira; douglas Lousan, tio do
Diác. Anderson; dona Alice, esposa do Sr. Nilo; dona Lília Maciel;
dona Maria Grippe; dona Marilene,
mãe da Josilene; d o na M ar l uce,
esposa do Sr. Takeo; dona Ocinéia;
dona Raquel de Melo; dona Sônia
Maria Magalhães, irmã do Sr. Domingos; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); dona Wylliene (96727688); Lília, irmã da Dra. Leila; Patrícia Vieira (3358-5160); Rafaela,
sobrinha da Hélia; Rev. Benon e
dona Alzira (3352-1274); Rosimeire
Couto; Sophia, sobrinha do Diác.
Claudennes.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 118:1
b) Hino Congregacional nº 116
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 138
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
Salmo 103:8-11
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Conjunto Devoção
b) Equipe de Cânticos: Kainós
c) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão: Diác. Marcelo
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 1:14-20
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 340
e) Ministração da Ceia do Senhor
f) Cântico: “Porque Ele Vive”
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
03/11
03/11
03/11
06/11
07/11

Takeo Myashiski ..................................................................... 9103-5528
Leila Maria Duarte A. Dutra ..................................................... 8116-1028
Nicolle Botelho Bruno .............................................................. 9525-2417
Raquel Gonçalves dos Santos .................................................. 8117-4300
Cleusa Miguel Manso Marques ................................................. 3491-3641

