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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 1ª 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, dando-se 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, comendo do pão e bebendo do cálice
simbolizando 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

Presb. Eliezer Targino Marques, mas
a vontade do nosso soberano e bondoso Deus foi chamá-lo para juntarse ao rol dos santos que aguardam a
consumação no seio de Abraão, Lucas
16:22. Portanto, na quarta-feira passada, aos 57 anos, em nossa cidade,
em decorrência de diversas complicações na saúde, faleceu o nosso querido e amado irmão, Presb. Eliezer. No
dia seguinte ao seu falecimento foi realizado o Culto de Ações de Graças,
dirigido pelos nossos pastores. Que
o Deus das consolações conforte aos
familiares enlutados: “No teu livro
foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia
ainda” (Salmo 139:16b).
INDICAÇÃO DE LITERATURA
O livro Superando a Dor do Luto
é uma obra cuja leitura deveria ser
efetuada por todas as pessoas, uma
vez que trata de um tema que aflige
a vida de todos em algum momento e
ninguém está preparado para enfrentar uma perda causadora de tanta dor e sofrimento. Estas páginas
trazem explicações acerca do luto sob
diversas perspectivas, por isso, será
consolo aos que estão passando pelo
difícil momento. Kopeska salienta os
diferentes tipos de perda, bem como,
explica cada fase do luto observando
as reações das pessoas. Além disso,
o leitor é direcionado sobre o que dizer às crianças, e mostra qual deve
ser a maior esperança daquele que
perde alguém: Deus.“Superando a dor
do luto procura oferecer alívio ao sofrimento dos que, com pesar choram as
suas perdas trazendo compreensão e
luz sobre o processo de luto, isto sob
uma perspectiva pastoral e numa linguagem desprovida de elementos
intrincados”.
DOAÇÃO DE SANGUE
A nossa irmã Míriam Cavalcante
está precisando de sangue de qualquer tipo. Doar em nome de Míriam
Dias Dourado Cavalcante, no
Hemocentro São Lucas ao lado do
Hospital Brasília – Lago Sul, segundas às quintas-feiras de 8 às 17 horas e, sextas-feiras, de 8 às 16 horas, telefone: 3248-7272.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 79: Não poderão os
crentes verdadeiros cair do estado de
graça, em razão das suas imperfeições e das multas tentações e pecados que os surpreendem? Resposta:
Os crentes verdadeiros, em razão do
amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles
e Cristo, da contínua intercessão de
Cristo por eles e do Espírito e semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão total e finalmente cair do
estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a
fé para a salvação. Referências: 1º
Samuel 23:5; Jeremias 31:3 e 32:40;
Lucas 33:32; João 2:27, 3:9, 10:28 e
13:1; Filipenses 1:6; 1ª Coríntios 1:89; 1ª Timóteo 2:19; Hebreus 7:25 e
1ª Pedro 1:5.
CLASSE DE CASAIS
Em decorrência da pouca procura, a nova temporada da Classe de
Casais será prorrogada para o primeiro semestre do próximo ano.
REV. JEFFERSON
Hoje, o Rev. Jefferson ministrará
uma palestra na Escola Dominical da
3ª Congregação de nossa igreja em
Águas Lindas-GO, razão pela qual
não participará dos trabalhos matinais
da sede.
REV. JOSÉ MARCOS
Hoje, no momento do culto, o Rev.
José Marcos estará na 3ª Congregação em Águas Lindas-GO, assistindo
pastoralmente àqueles irmãos e na
próxima quarta-feira, no momento do
culto, estará na 4ª Congregação em
Águas Lindas-GO.
REV. ALEXANDRO
Hoje, o Rev. Alexandro estará
ausente, pois, será o mensageiro do
Culto de Ação de Graças da Primeira
Igreja Presbiteriana em Águas Lindas-GO.
FIOS DE PRATA
Os membros do Grupo “Fios de
Prata” que fizeram sua inscrição
para o Encontro da Terceira Idade
em Caldas Novas-GO devem ficar

atentos às seguintes informações:
O ônibus sairá da 1ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, às 9 horas
da amanhã, do dia 14 de setembro,
o retorno será às 12 horas, da sexta-feira, do dia 18 de setembro. Os
participantes deverão chegar ao local com antecedência de 30 minutos
para o embarque. Observação: o
valor do pacote não inclui o almoço
no dia do retorno, portanto cada
participante deverá custear seu almoço nesse dia.
ACAMP FEUPA
As inscrições para o Acampamento da FEUPA que acontecerá entre os
dias 9 a 12 de outubro, encerram-se
dia 10 deste mês. Lembramos que o
Conselho reembolsará 50% do valor
da inscrição. É importante preencher
a ficha de inscrição e solicitar a assinatura do responsável. Caso o responsável não assine a ficha de inscrição o inscrito será impedido de participar do Acampamento.
EQUIPE APOIO UPA
Solicitamos aos casais que se dispuseram voluntariamente a acompanhar os adolescentes, que dêem seus
nomes ao Rev. Alexandro, a fim de
acompanharem os adolescentes no
período do ACAMP FEUPA. Contamos
com sua participação.
PASSEIO UPA
Próximo sábado, haverá um passeio com os adolescentes para a
Ermida Dom Bosco. Os interessados
devem procurar a liderança da UPA e
confirmar sua presença para que possamos nos preparar quanto ao transporte.
E-MAIL SONOPLASTIA
A Equipe de sonoplastia, visando
uma maior facilidade de acesso aos
irmãos, em dispor de projeções de
áudio e vídeo, solicita que os arquivos sejam enviados ao e-mail:
sonoplastia2ipt@gmail.com.
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.
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. Alexandro.
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
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Hoje: Atos de Louvor; Próximo
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e adaptado do livro,
domingo:
Kainós.
A Santa Ceia,

SONOPLASTIA
de Antônio Ribeiro Soares
Hoje: Diác. Ângelo e Mauro; Próximo domingo: Diác. Júlio e Diác.
Arthur. Rev. Jefferson Batista Neres

RECEPCIONISTAS
Hoje: dona Marta e Fernando;
Próximo domingo: Noraci e Mariinha.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Nesta semana: Thiago B., Moisés Couto, Arthur, Diêgo, Emanoel.
ZELADORA DE PLANTÃO
Hoje: Nice; Próximo domingo:
Rosana.
CHAZINHO
Hoje: Conceni e Miriam; Próximo domingo: Joana e Marta.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Terça-feira, às 14 h30, Patrícia e dona
Neuza; Às 15h30, Rosimeire Couto;
Quarta-feira, às 14 horas, Marluce
e Takeo.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Anderson e
Nathália.
Do Rev. Evando – Kleber e dona
Augusta.
INTERCESSÃO
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 Maria Grippe; dona Marilene, mãe
da Josilene; dona Marluce, esposa do
sr. Takeo; dona Ocinéia; dona Raquel
de Melo; dona Terezinha Queiroz
(3354-5079); Lília, irmã da Dra. Leila;
Miriam, esposa do Presb. Sóstenes;
Patrícia Vieira (3358-5160); Rafaela, sobrinha da Hélia; Rev. Benon e dona
Alzira (3352-1274); Rosimeire Couto;
Sheilla Kiyomi.

Culto de Louvor
PRELÚDIO
ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 93:1-5
b) Hino Congregacional nº 42
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 92:1-15
e) Coral Cantares
CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica em Uníssono:
1ª João 1:8-9
b) Momentos de Orações Silênciosas
c) Oração Audível de Confissão
EXALTAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. Moisés Couto
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
EDIFICAÇÃO
a) Leitura Bíblica: Marcos 3:1-6
b) Oração Preparatória
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 299
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
06/09
06/09
07/09
07/09
07/09
08/09
08/09
09/09
09/09
10/09
11/09

Diva de Paula Soares ............................................................
Lita Lousan do Nascimento Poubel .........................................
Robson Santos da Conceição .................................................
Meire Fabíola Andrade Pignata Silva .......................................
André de Araújo Silva ...........................................................
Joselina Maria da Rocha ........................................................
Tiago Barros Ferreira ............................................................
Elienay Aranha Breder ...........................................................
Anderson Rodrigo Barros Pires ..............................................
Gabriel Henrique Sardenberg Soares .....................................
Orozina Barbosa Teixeira ......................................................

3797-3448
3354-5869
9981-0484
3039-1994
8155-3442
3597-3756
3353-2132
9113-7813
9974-3958
3435-5723
3358-7037

