Nº 1.455 – 11 de junho de 2017

Pastoral

Ceia do Senhor
A Santa Ceia fora instituída Santa Ceia, a igreja testemunha
por Cristo para edificação de sua ao mundo a sua comunhão com
igreja. A Ceia do Senhor é um o Cordeiro de Deus. Os que não
Sacramento. O que é um sacra- creram na morte substitutiva de
mento? Sacramento deriva do Cristo e não foram ligados ao
latim sacramentum, significa ju- Seu corpo, a igreja, não podem
ramento ou voto. Mais associa- participar da Mesa do Senhor.
da ao juramento militar de fide- Comer e beber sem discernir o
lidade. Essa palavra foi utilizada corpo de Cristo é ingerir juízo
pelos cristãos antigos para se para si.
referir as ordenanças do BatisQuando participamos dignamo e Ceia do Senhor. Portanto, mente da Ceia do Senhor, fora Ceia está intimamentalecemos e edificate relacionada com o
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supõe receber o pão e acordo com a todas as vezes que
o vinho de acordo com ordenança do comerdes este pão e
a ordenança do Senhor Senhor Jesus beberdes o cálice,
Jesus Cristo. Os eleanunciais a morte do
Cristo”
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Senhor, até que ele
videira são essenciais e venha” (1ª Coríntios 11:26).
insubstituíveis. Estes elementos Todas as vezes que a igreja de
são símbolos visíveis de uma Cristo celebra esse sacramengraça invisível. Portanto, não po- to anuncia a Sua segunda vindem ser substituídos por quais- da. A Santa Ceia testemunha ao
quer outros.
mundo que o nosso Salvador
Ao assentarmo-nos à mesa não está morto, mas vive glodo Senhor anunciamos a Sua riosamente à destra do Pai e há
morte. É uma teatralização do de retornar sobre as nuvens
que Cristo fez por nós na Cruz com grande poder e glória. Soli
do Calvário. Ali, pendurado en- Deo Gloria, somente a Deus
tre o céu e a terra, estava re- a glória.
conciliando os eleitos com o
Deus da Aliança. Ao participar da
Rev. Jefferson Batista Neres
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Anotações
AGENDA

zado mais um Projeto Missionário de Férias – PMF, pela Federação de Mocidade do Presbitério do Distrito Federal –
FEMODF. Todos os nossos jovens estão convidados a participar. A nossa igreja ajudará financeiramente e com doações
dos seguintes alimentos: arroz,
feijão, macarrão, óleo, café, farinha de mandioca e flocão de
milho. Os mantimentos serão
recolhidos em um baú na saída
do Salão Social. Mais informações com o Hugo Ferreira.
ESTUDO BÍBLICO
Próxima quartafeira, às 20 horas,
daremos continuidade a série, Personagens ao
Redor da Cruz: Os Soldados
– Sorteando Roupas sob a
ministração do Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
Próxima quarta-feira,
às 20h30, a Reunião de
Orações será conduzida
pela UCP.
REV. ALEXANDRO
Hoje, no momento culto solene, o Rev. Alexandro estará na

3ª Congregação da 2ª IPT em
Águas Lindas-GO, ministrando
os atos pastorais e na próxima
quarta-feira, às 20 horas, estará na Congregação da 2ª IPT na
Região Administrativa em Santa Maria-DF, ministrando o Estudo Bíblico.
VISITAS PASTORAIS
Do Rev. Jefferson – Segunda-feira, às 13 horas, sr. Saul e
dona Alfa; às 14 horas, dona Maria Gippe; às 15 horas, dona
Neusa Alves e às 17 horas, Sr.
Eloy; Sexta-feira, às 13 horas,
dona Odete, às 14 horas, dona
Terezinha Queiroz; às 15 horas,
sr. Pedro Rodrigues e às 16 horas, dona Marluce e sr. Takeo.
Do Rev. Alexandro – Terça-feira, às 20 horas, Alessandra Otaviano.
SOCIEDADES INTERNAS
DEPARTAMENTO
INFANTIL
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio após
a Escola Dominical, na sala do
Culto Mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO (manhã e noite) – Hoje:
Karine Matos e Noraci Bastos;

INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em O Poder Sobrenatural Do Perdão, Jason expõe a
história devastadora de ofensa que sofrera e a batalha que
enfrentou para oferecer o verdadeiro perdão.

Próximo domingo: Wesdna e
Priscila Barros; MATERNAL 1 (manhã e noite) – Hoje: Jéssika e
Gabrielle Couto; próximo domingo: Andréia e Vanessa Cristina.
MATERNAL 2 (manhã e noite) –
Hoje: Odara e Olívia Cieslak; próximo domingo: Gisele Honorato
e Kataryne de Araújo. Observação: Queridos professores, se
por algum motivo não puderem
cumprir a escala, POR FAVOR,
nos avisem com antecedência,
para que não haja prejuízo no
ensino das crianças; c) Culto Infantil: Culto Mirim, dirigente responsável: Ev. Ana Eliza. Próximo
domingo, após o momento de
cânticos, na sala do Culto Mirim
para crianças de 3 a 8 anos. Dirigentes responsáveis: Victória
Couto, Beatriz Machado e Marcos Cerqueira; d) Queridos Pais:
Para o salutar andamento das
aulas e o eficiente aprendizado
dos pequeninos é muito importante as crianças portarem Bíblias para participarem das atividades do Ministério da Infância. Por

isso, antes de saírem de suas residências, POR FAVOR, lembrem
seus filhos de pegar suas Bíblias.
ESCALAS
PROFESSORES
Professores da Escola Dominical de 18/06: Classe I –
Sônia; Classe II – Wanildete;
Classe III – Presb. Cícero,
Classe IV – Presb. Kleber;
Classe de Jovens – Rev.
Alexandro; Classe de Adolescentes – Carol.
LIÇÕES
Lições da Escola Dominical do
próximo domingo, 18/06:
Classes de Adultos: Classes I,
II, III e IV – Lição 9; Classe de
Jovens: Estudos no Breve Catecismo – A Desgraça do Homem no Pecado – páginas 180
a 186; Adolescentes – Lição 2.
PREGADORES
Hoje: Rev. Jefferson; Próximo domingo: Rev. Êudes.

CATECISMO MAIOR
Pergunta 166: A quem deve ser administrado o
Batismo? Resposta: O Batismo não deve ser administrado aos que estão fora da Igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto
não professarem a sua fé em Cristo e obediência a
Ele; porém as crianças, cujos pais, ou um só deles,
professarem fé em Cristo e obediência a ele, estão, quanto a isto,
dentro do pacto e devem se batizadas. Referências: Gênesis 17:7-9;
Lucas 18:16; Atos 2:38-39 e 41; 1ª Coríntios 7:14; Romanos 11:16;
Colocenses 1:11-12; Gálatas 3:17-18 e 29.
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Culto de Louvor

____________________________________________________________________________________________

PRELÚDIO

____________________________________________________________________________________________

ADORAÇÃO
a) Convite: Salmo 57:5
b) Hino Congregacional nº 28
c) Oração
d) Leitura Bíblica: Salmo 48:1-14
e) Coral Cantares

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTRIÇÃO
a) Leitura Bíblica, em Uníssono:
Salmo 17:3
b) Momentos de Orações Silenciosas
c) Oração Audível de Confissão
CELEBRAÇÃO
a) Equipe de Cânticos: Kainós
b) Coral Cantares
CONSAGRAÇÃO
a) Oração de Gratidão:
Diác. J. Francelino
PASTORAIS
a) Saudação aos Visitantes
b) Reforço de Avisos do Boletim
c) Acolhimento de Novos Membros
d) Batismo e Profissão de Fé

Sou dizimista porque...
• Participo das bênçãos de Deus
(Malaquias 3:10-11)
• Deus é dono de tudo (Salmo 24:1)
• Tudo vem das mãos de Deus (1º
Crônicas 29:14)
• Obedeço a Deus (Atos 5:29)
• Deus supre minhas necessidades
(Filipenses 4:19)
Solicitamos ao dizimistas que
confirmem seus nomes na lista
fixada no mural do Salão
Social, semanalmente.

EDIFICAÇÃO
a) Oração Preparatória
b) Leitura Bíblica: Efésios 3:14-21
c) Mensagem: Rev. Jefferson
d) Hino Congregacional nº 299
e) Ceia do Senhor
f) Cântico: Porque Ele Vive
CONCLUSÃO
a) Oração Final
b) Impetração da Bênção
c) Amém Tríplice
POSLÚDIO

Aniversariantes da Semana
11/06
12/06
12/06
13/06
13/06
13/06
15/06
16/06
16/06
17/06

Marcos Augusto Rios de Cerqueira ......................................... 3703-5996
Mariângela Martins de Araújo .............................................. 99972-4281
Eliana Rodrigues Neves Pereira ........................................... 99686-9917
Bruna Dias Oliveira ............................................................... 3397-2501
Amélia Rodrigues da Silva ..................................................... 3354-2035
Heloysa Hermínia Andrade Ramos ....................................... 99103-2141
Hélia Aparecida Gomes da Silva .......................................... 98401-1506
Gisele Cavalcante Teixeira Honorato .................................... 98134-2274
João Henrique Menezes Sedano ............................................. 3562-9417
Cryslene Teixeira Vasconcellos Benevides ............................ 98434-5512

