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“Porque eu recebi do Senhor o que também vos presente na Ceia pela transubstanciação, como 
entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi definida pelo Quarto Concílio de Latrão em 1215. 
traído, tomou o pão..., Por semelhante modo, depois “Transubstanciação” significa que a substância do pão 
de haver ceado, tomou também o cálice”. 1 Coríntios e do vinho é miraculosamente transformada em corpo 
11.23,25 e sangue de Cristo. O pão e o vinho não são mais pão 

e vinho, embora pareçam ser.
A Ceia do Senhor é um ato de culto que tem a forma 
de uma refeição cerimonial, na qual os servos de A doutrina de Lutero, depois chamada de 
Cristo participam do pão e do vinho, para rememorar a “consubstanciação”, ensina que o corpo e o sangue de 
morte de Cristo e celebrar o novo relacionamento Cristo estão presentes “em, com e sob” a forma de pão 
segundo a aliança que eles desfrutam com Deus. E e vinho, que, em si mesmos, permanecem sendo pão 
ainda mais, para anunciarem a volta gloriosa de Cristo e vinho. As Igrejas Ortodoxas Orientais e algumas 
para buscar a sua Igreja. Igrejas Anglicanas têm uma crença semelhante.

A Confissão de Fé de Westminster, símbolo de fé de Zuínglio negou que o Cristo glorificado, agora no céu, 
nossa igreja, assim declara no capítulo XXIX-1: esteja presente de qualquer modo que palavras tais 

como “corporalmente”, “fisicamente” ou “localmente” 
“Na noite em que foi traído, nosso Senhor possam sugerir.
Jesus Cristo instituiu o sacramento de seu 
corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, João Calvino ensinou que, enquanto o pão e o vinho 
para ser observado em sua igreja até o fim do permanecem imutáveis, o Espírito eleva o crente 
mundo, para ser uma lembrança perpétua do através da fé, para gozar da presença de Cristo de um 
sacrifício que em sua morte ele fez de si modo que é glorioso e real, ainda que indescritível. 
mesmo; para selar, aos verdadeiros crentes, 
todos os benefícios provenientes desse Todos os Reformadores insistiram no fato de que, na 
sacrifício para o seu nutrimento espiritual e Mesa de Comunhão, damos graças a Cristo pela obra 
crescimento nele, e seu compromisso de da expiação acabada e aceita. Denunciaram a doutrina 
cumprir todos os seus deveres para com ele; e Católica Romana da Missa, porquanto nela se dizia 
ser um vínculo e penhor de sua comunhão que o sacrifício da cruz é repetido, renovado, ou 
com ele e uns com os outros, como membros reapresentado de um modo que obscurecia a sua 
do seu corpo místico”.  suficiência. 

Os textos bíblicos que tratam da Ceia e nos quais se A Ceia do Senhor tem uma referência passada ao 
baseia a declaração acima são: Mt 26.26-29; Mc apontar para a morte de Jesus; tem uma referência 
14.22-25; Lc 22.17-20; 1Co 10.16-21; 11.17-34. presente ao evidenciar a nossa participação 

corporativa em Cristo, mediante a fé. E tem uma 
O sermão de Jesus (Jo 6.35-38) a respeito de si referência futura pelo fato de ser uma garantia da sua 
mesmo como o pão da vida e da necessidade de segunda vinda. Ao participarmos da Ceia anunciamos 
alimentar-se dele, comendo a sua carne e bebendo o que Cristo voltará.
seu sangue, foi pregado antes da instituição da Ceia e 
é mais bem entendido como tratando daquilo que a A Ceia encoraja o fiel em sua caminhada diária e em 
Ceia significa, ou seja, a comunhão com Cristo pela fé, sua expectação. Esse serviço de culto, no qual os 
ao invés da Ceia em si. cristãos recordam o sofrimento que Cristo suportou por 

eles, é uma marca distintiva da religião cristã por todo 
Nos tempos da Reforma, questões a respeito da o mundo. 
natureza da presença de Cristo na Ceia e da relação 
da Ceia com sua morte vicária foram assuntos de Hoje, por ocasião do culto matutino, estaremos ao 
intensa controvérsia. derredor da Mesa do Senhor, para participarmos deste 

banquete espiritual. Preparemo-nos, pois, para este 
A Igreja Católica Romana ensina que Cristo está singular momento!

O SACRAMENTO DA CEIA DO SENHOR



SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Reunião de Oração:
Terça-feira dia 14/06 as 8h30min e 14h30min
Departamento Responsável: Terezinha Lara 
Relatora: Celia - Tel: 3023.6316

SAF visita o CRC - Centro de Referência Cristã -  
e realiza sua Reunião Departamental
Foi uma bênção nossa reunião no CRC. Louvor, 
súplicas, reflexão e comunhão. Agradecemos a Deus 
que sempre nos conduz! 
A Ele todo louvor e toda glória. 

Às irmãs e irmãos que contribuíram com seus dons e 
talentos e a todas que se dispuseram estar 
presentes e nos proporcionar o desfrutar do 
companheirismo uma da outra, nossa gratidão! 

Aos nossos anfitriões, Rev. Genilton e Ivanildes, 
agradecemos pela acolhida generosa.

A SAF irá oferecer oficinas de culinária por meio 

do trabalho voluntário de nossas sócias. 

Os recursos arrecadados serão destinados para 

nossa Secretaria de Ação Social.

Faça  sua inscrição:

Oficina I:  Pratos principais

?Ministrante:  Rosane Arumáa

?Dia: 29/06/2016

?Horário: de 15 às 17 horas.

?Local: Salão João Calvino e cozinha.

?Vagas: 10

?Taxa de colaboração: R$ 20,00

?Inscrições até dia 26.06.2016, com Valéria  

Telefone: 9211.9733 -

?email: vmoliveira0330@gmail.com
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ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1:
Eny Autusta V. de Oliveira
Rua Emílio Vasconcelos, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223.2065

Equipe 2:
Anita Soares Borja
Rua Ubá, 675 – Floresta
Tel.: 3444.4880

Próximo Domingo:
Equipe 1:
Vera Terezinha Santoro
Rua Assunção, 308/201 – Sion
Tel.: 3285.2055

Equipe 2:
Odete Vieira Alves
Rua Itapema, 105/102 – Anchieta
Tel.: 3225.3665

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Frederico Mendes, Éder Mello, Fernando 
Boson, Paulo Gibram, Cláudio Murilo, Fernando 
Ferreira,  Armando Melillo

Segunda-feira: Éder Freitas

Quinta-feira: Jessé Oliveira

Sexta-feira: Leandro Gomes

UMP – UNIÃO  DE MOCIDADE 
PRESBITERIANA

Escola Dominical
Convidamos os jovens para estarem conosco todos 
os domingos às 9h, na sala da UMP para juntos 
estudarmos a apostila ''As Grandes Doutrinas da 
Graça - volume 4" do Rev. Leandro Lima. 

Programação Especial   UPA + UMP

Sábado que vem, dia 18/06, a UPA e a UMP farão 
uma festa caipira. Teremos comidas típicas da roça e 
apresentações de duplas. Mostre seu talento e faça 
sua inscrição com a 1ª Secretária da UMP, Cecília. 
Durante a semana divulgaremos o local, o horário e o 
valor. Esperamos por todos!

Estudo Bíblico: Por que Amamos a Igreja 
No último sábado, 04/06, tivemos o nosso primeiro 
estudo do livro "Por que amamos a igreja'' de Kevin 
DeYoung & Ted Kluck. Na oportunidade estudamos e 
discutimos os capítulos 1 e 2 do livro. Para o estudo 
do próximo mês estudaremos os capítulos 3 e 4. 
Pedimos a todos que aproveitem esse tempo para 
fazer a leitura desses capítulos. Se você não tem o 
livro e gostaria de se preparar entre em contato com a 
diretoria para que seja providenciada a digitalização 
desses dois capítulos para você. 

Cristianismo Total - Faça sua Inscrição 
Este ano o Cristianismo Total acontecerá nos dias 08 
e 09 de julho em nossa igreja. As inscrições estão 
abertas desde o dia 04/04. 

Acesse o site  
para fazer sua inscrição. Para mais informações 
encaminhe um e-mail para: 
cristianismototal2016@gmail.com

Sexta Jovem
Todas as sextas-feiras, às 20h, no salão João Calvino, 
os jovens e adolescentes de nossa igreja adoram a 
Deus e meditam em Sua Palavra. Se você ainda não 
participa, não perca essa oportunidade. Esperamos 
por você. 

Coral Jovem
O Coral Jovem convida os adolescentes e jovens que 
desejam cantar para os ensaios que acontecem todos 
os sábados a partir das 17h no templo de nossa 
igreja. Venha louvar a Deus! 

www.cristianismototal.eventize.com.br

UPA – UNIÃO PRESBITERIANA 
DE ADOLESCENTES

Neste final de semana a UPA realizou uma 
programação especial. Tivemos uma “Noite 
Romântica”! Foram momentos maravilhosos e 
divertidos. Agradecemos ao casal de 
orientadores, Marquinho e Isabel Cristina, por 
nos receber em sua casa e organizar esta 
programação. Que Deus os abençoe!
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JUNTA DIACONAL

Campanha do Agasalho
A objetivo da Campanha do Agasalho 2016 é conseguir 
o maior número possível de roupas, calçados, 
agasalhos, meias, cachecóis e cobertas para ajudar as 
famílias passarem um inverno mais aconchegante. 

Assim, estamos recolhendo as doações dos irmãos e 
irmãs para realizar a ação. Ajude-nos nesta empreitada.

CORAL DA IGREJA EM RIO PARANAÍBA

O Coral da Igreja está neste final de semana, junto ao 
seu conselheiro Rev. Edson, participando das 
comemorações do aniversário da Igreja Presbiteriana 
Betel de Rio Paranaíba-MG, cidade localizada na 
região do Alto Paranaíba, próximo a Patos de Minas.

O trabalho presbiteriano chegou naquela cidade no 
ano de 1895, portanto, são 121 anos de muitas 
histórias. Lutas, perseguições religiosas, mas enfim, 
muitas vitórias. Foi nesta Igreja que o Rev. Edson 
cresceu. Ali congrega parte de sua família, seu pai 
Pb. Ivo Costa ainda é um importante cooperador 
naquele trabalho. 

O Coral aceitou o convite com muita honra e roga ao 
SENHOR que esse trabalho redunde em copiosas 
bênçãos sobre a Igreja aniversariante. 

O Rev. Edson será o pregador destas celebrações. 
Oremos em favor desta viagem.

Queridos irmãos,

Dia 26 de junho, após o culto vespertino, teremos o  
Strogonoff  do Coro Jovem, prosseguindo com a 
campanha de arrecadação para a produção do nosso 
CD. Estamos recebendo doações de batata palha, 
creme de leite e polpa de tomate. Aqueles que 
desejarem contribuir podem deixar as doações na 
igreja durante a semana na secretaria ou podem 
entregá-las aos domingos para  Pedro Reis ou Rayssa 
Pacheco.

Pedimos que coloquem em suas agendas esse evento, 
aproveitando a oportunidade para juntos desfrutarmos 
de momentos agradáveis mais uma vez.

CORO JOVEM
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13/06

Antonia Astrid Dias de Oliveira

    Davi Cabral e Silva

Davi Urze Picorelle Fernandes 

Delano César Fernandes de Moura 

14/06

Maria Eduarda Tonelli Bernardes 

    Nathan Costa Silva Santos 

Paula Mitraud Barreto Salum 

15/06

Eliel Fernandes Bastos 

Marco Antonio Vince Ribeiro 

Warley Frederico Henrique Costa 

16/06

Ione Alvarenga Bottrel Borja 

Mirian Gherardi Ribeiro

Rosane Poggiali Magalhães Arumaa

17/06

Daclé Vilma Carvalho 

Eduardo Alves G. de Oliveira

Ludmila Pereira Araujo Laguardia 

    Mariana Stauffer Andrade Vieira 

Samuel Reis Barbosa 

18/06

Dalvacy Sathler Rodrigues 

    Suzana Sebastiana Santos Tomelin

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ACAMPAMENTO INVERNO – 2016

Para colocar na agenda!

UCP-UPJ

Data: 18/07 a 23/07

UPA

Data: 25/7a 30/07

Inscrições a partir de Julho.

“Todo ser que respira 

louve ao Senhor, Aleluia!”

Salmo 150.6

É com muita alegria que encaminhamos a 

divulgação do II Seminário de Música organizado 

pelo Centro Presbiteriano de Estudos Musicais - 

CEPEM. Nosso ensejo é que possamos contar 

com a participação de todos os irmãos.

Receberemos como palestrante o Dr. Parcival 

Módolo, Maestro e Teólogo para uma discussão 

sobre “Música - Culto e Fé Reformada”.  

Esperamos momentos de aprendizado e 

crescimento espiritual, estudando sobre aspectos 

do culto que prestamos ao nosso Deus.

As inscrições poderão ser feitas através de ficha 

própria, à disposição dos irmãos à porta da igreja. 

O valor da inscrição será de R$15,00 por pessoa, 

incluindo o material que será usado no curso. 

As palestras serão de interesse de toda a igreja, e 

não somente dos irmãos envolvidos com o 

Ministério de Música, visto que serão abordados 

temas de relevância para toda a comunidade 

cristã.

Contamos com a presença de todos!


