
 Durante a refeição no Ce-
náculo, Jesus tomou o 

pão e, partindo-o, deu-o aos discípu-
los, dizendo-lhes: “Isto é o meu corpo 
dado em favor de vocês; façam isto em 
memória de mim” (Lc 22.19). Após a 
refeição, tomou o cálice de vinho e 
o deu a eles, dizendo: “Este cálice é a 
nova aliança no meu sangue, derra-
mado em favor de vocês” (Lc 22.20). 
Tais palavras e atos são plenos de 
significado, pois nos mostram a pró-
pria visão de Jesus em relação à sua 
morte.
Três verdades se destacam.
 1. A primeira é a centralida-
de de sua morte. Jesus estava dando 
instruções para o seu próprio culto 
memorial — eles deveriam comer 
pão e beber vinho “em sua memória”. 
Além do mais, o pão representaria 
não somente o corpo vivo de Jesus, 
como também o corpo dado em fa-
vor deles, enquanto o vinho repre-
sentava o seu sangue derramado. Em 
outras palavras, ambos os elementos 
apontavam para a morte de Jesus. 
Era pela morte que ele desejava ser 
lembrado.

2. A segunda verdade que 
aprendemos com a Ceia do Senhor 
diz respeito ao propósito da morte 
de Jesus. Conforme Mateus, o cálice 
representava “meu sangue da aliança, 
que é derramado em favor de muitos, 
para perdão de pecados” (Mt 26.28). 
Esta é a declaração verdadeiramen-
te maravilhosa de que, através do 
sangue de Jesus, derramado em sua 
morte, Deus estabeleceria uma nova 
aliança (Jr 31), cuja maior das pro-
messas era o perdão dos pecados.

3. A terceira verdade ensi-
nada pela Ceia do Senhor é concer-
nente à nossa necessidade de nos 
apropriarmos de forma pessoal dos 
benefícios da morte de Jesus. No 
drama do cenáculo os discípulos não 
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“Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Se-

nhor até que ele venha”. (1 Coríntios 11.26)



eram apenas espectadores, mas parti-
cipantes. Jesus não somente partiu o 
pão, mas deu-lhes para que o comes-
sem. Não somente derramou o vinho 
no cálice, como também o deu para 
que eles o bebessem. Da mesma for-
ma, não bastou que Cristo morresse 
— temos de nos apossar das bênçãos 
de sua morte. O ato de “comer o pão e 
beber o vinho” foi, e ainda é, uma pa-
rábola viva do receber a Cristo como 
nosso Salvador crucificado e de nos 
alimentarmos dele em nosso coração 
mediante a fé.
 A Santa Ceia, conforme ins-
tituída por Jesus, não foi uma decla-

ração sentimental do tipo “não me 
esqueçam”. Antes, foi um drama com 
grande riqueza de significado espiri-
tual (John Stott, A Bíblia toda em um 
ano) – site Ultimato)
 Hoje a noite celebraremos 
a Ceia do Senhor. Este sacramento 
da Nova Aliança. Participaremos da 
Mesa da comunhão do Corpo e do 
sangue de Cristo. Venha preparado. 
Você não vai assistir, você vai parti-
cipar. Isto é graça.

 
Rev. Ildemar Berbert

Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

JUNHO
Jantar do Dia dos Namorados

SAF - Bazar Missionário
Conferência Fiel de Jovens

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

12/06
15/06

20 a 23/06

20h
**
**

JULHO
EBF

ECC - Festiva de Casais

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

01 a 04/07
20/07

**
**

JANTAR DO DIA DOS NAMORADOS
No dia 12 de junho, o Ministério de Casais pro-
moverá o Jantar do Dia dos Namorados, que ocor-
rerá às 20h no Salão Social da Igreja. Valor é de R$ 
100,00 por casal. Aos interessados em participar, 
poderá deixar o nome e efetuar o pagamento na 
secretaria da igreja ou com a Líbia (99971-5111) e 
Nelvo (99971-0404).Vagas limitadas!

OFERTA “FIEL DE JOVENS”

REUNIÃO DA JUNDA DIACONAL

Uma comissão liderada pelo Dc. Jander, estará 
vendendo pizzas no valor de R$ 15,00 a uni-
dade, que serão entregues no dia 09/06. Pedi-
mos o auxílo dos irmãos para contribuirem co-
nosco. A verba arrecadada, será utilizada para 
suprir despesas dos jovens que participarão da 
Conferência Fiel de Jovens 2019. 

O presidente da Junta Diaconal convoca a todos 
os diáconos para a reunião mensal, que ocorre-
rá nesta terça-feira dia 04/06 às 19h30m nas 
dependências da igreja.

Estão abertas as inscrições para a IV Semana Teo-
lógica, que acontecerá nos dias 02 e 03/08, nas de-
pendências da igreja. O preletor será o Dr. Marcos 
Eberlin, que tratará o tema “Fomos Planejados?”, 
o qual pretente abordar como a fé e a ciência não 
são opostas entre si, podendo ambas caminharem 
juntas. As inscriçãos são limitadas e podem ser 
realizadas até o dia 29/07, pelo site: https://forms.
gle/593Xc8NB1dtRagUo9. O valor é de R$ 15,00 
por pessoa e crianças de até 10 anos não pagam, 
porem é nessário que façam a inscrição, pois, terá 
uma programação especial para elas. O evento é 
aberto a toda a igreja não apenas para os jovens. 
Participem! 

IV SEMANA TEOLÓGICA

O Conselho Missionário junto ao Rev. Sérgio, vi-
sitará no próximo domingo, dia 09/06, a Aldeia 
de Guyra Roka que fica no múnicipio de Caarapó. 
Oremos pelo trabalho deste irmãos!

CONSELHO MISSIONÁRIO

Dia 15 de junho, às 14h, comemoremos o dia 
dos Juniores. Convidamos a todos os pré-ado-
lescentes para uma tarde especial no Acampa-
mento Maanaim. Participe!

DIA DOS JUNIORES



AVISOS

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Banco Itaú Agência: 0464 - Conta Corrente: 03386-9
CNPJ: 03.441.763/0001-66 - Caso efetue depósito na conta, 
favor colocar o comprovante dentro do envelope de dízimo. Durante o culto mantenha o celular desligado!

‘‘Ensina-nos a contar os nossos dias, 
para que alcancemos coração sábio’’ 

- Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

02/06  - Gláucia Cavallini - 99999-6037
   - João Gabriel Teixeira Monteiro - 98464-4070

03/06 - Thiago Vinicius Fonseca Zanetti - 99667-9190    
04/06 -  Sônia Laís Moraes Avelino - 99292-6169
05/06 - Felipe Avelino Renovato - 98111-6997

   - José Antônio Ribeiro - 99972-6551
06/06 - Cristiane A. d. S. A.  Maruyama - 99613-9601
07/06 - Mateus Arino dos Santos - 99679-7499

   - Rodrigo Aparecido Vieira - 99214-8234 
 08/06 - Ana Julia de Souza Carvalho - 3424-1353

    - Suelen da Silva Cavalvante - 99659-2517

A diretoria da mocidade está fechando a lista de 
nomes para Conferência Fiel de Jovens 2019. O 
congresso tratará sobre o tema “O Grande Rei”, que 
será realizados nos dias 20 á 23/06 em Poços de 
Caldas - MG. Se você tem interesse em participar 
ou ajudar algum jovem financeiramente, procure 
algum representante da diretoria da mocidade. 

Comunicamos aos irmãos que estamos recebendo as do-
ações para o Bazar Missionário. Aqueles  que tiverem seus 
donativos (roupas, sapatos, agasalhos,  roupas de cama, 
utensílios entre outros) podem entregar na secretaria da 
igreja. Mais informaçõe com a Cláucia  (99291-5926) .

CONFERÊNCIA FIEL DE JOVENSSAF - BAZAR MISSIONÁRIO

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-
-feira dia 04/06, a Srª Eva Veiga, às 15h, na Rua 
Lindalva Marques Ferreira, nº 1650, casa 43, 
Residencial Novo Horizonte. Conheça o tra-
balho deste ministério, que tem levado consolo 
aos lares dos irmãos idosos da igreja. Participe!

CAMPANHA DO AGASALHO 
Ajude a aquecer uma família no inverno des-
se ano.Nossa meta é ajudar famílias carentes de 
nossa cidade, para isso, estaremos recebendo até 
junho, doa ões de: cobertores, lençóis, agasalhos, 
casacos, roupas e calçados em geral. A caixa para 
doação encontra-se na saída do templo.“Mais 
bem-aventurado é dar do que receber”. At 20.35

Hoje teremos a Ceia do Senhor. Devemos nos 
preparar examinando os nossos corações quan-
to aos nossos pecados e necessidades, perdo-
ando a quem devemos perdoar. “Isto é o meu 
corpo oferecido por vós; fazei isto em memória de 
mim.” Lc 22.19b

Nos dias 30/08 a 
01/09, acontecerá na 
Igreja Presbiteriana 
de Cuiabá o Encontro 
Regional de SAFs, que 
terá como tema “Orai 
sem Cessar”. A taxa 
de inscrição é de R$ 

200,00 com alimentação inclusa. O valor pode 
ser dividido em até duas vezes, entre o mês de 
junho e julho. A hospedagem custará R$ 130,00 
por pessoa. Em breve mais informações sobre 
o trasporte. As inscrições podem ser feitas pelo 
site: //goo.gl/forms/hq6pZh3ZOkgEleQf2  

SAF - ENCONTRO REGIONAL

VASO NOVO

 BOLSA NO COLÉGIO ERASMA BRAGA

Nossa gratidão a Deus por todos os irmãos que 
trabalharam nas festividades do aniversário da 
Igreja. Arrumação do Salão, no almoço e nas 
escalas. Foi uma linda festa. Deus abençoe a sua 
vida e que seja tudo para a glória de Deus.

NOTA DE GRATIDÃO

CURSO DE NOIVOS
Informamos que estão abertas as inscrições 
para o Curso de Noivos. Os interessados devem 
procurar a secretaria da igreja. 

Nossa Escola está oferecendo 07 Bolsas de Estudo 
com 100% para crianças na sede da Escola.. Requi-
sitos para bolsa:
- Estar dentro do perfil sócio-econômico (Ren-
da per capita de um salário mínimo e meio por 
pessoa da casa);
- Ter boas notas;
Vagas disponíveis para:
3º ano  - matutino e vespertino;
4º ano – matutino e vespertino;
5º ano – vespertino.

CEIA DO SENHOR



Culto da Ceia do Senhor 
“Fazei isto em memória de mim”

- Prelúdio: Cântico Congregacional

I. Apresentai-vos diante dele com Cântico
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Sl.100
- Hino: “O grande amor de Deus” - nº 42 HNC
- Leitura: Sl.100 (Juntos)

II. Ao Deus Santo adoramos
- Leitura continuada das Escrituras: Os.13
- Celebração da Ceia do Senhor: Mt.26:26 – Hinos: 
67, 64 HNC
- Cânticos de Louvor (M.M) - Dediquemos ao Se-
nhor os nossos Dízimos e ofertas
- Oração de gratidão (diácono)
- Oração com as crianças

III. Prega a Palavra... Insta.
 - Mensagem da Palavra de Deus
- Hino: “Fortalece a tua Igreja” nº 299 HNC 
- Oração Pastoral - gratidão a Deus  
- Benção Apostólica
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

PROGRAMA DO CULTO

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES

AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson
Terça à sexta-feira: 8h - Rev.  Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Aparecido Cardoso, Fernando e Jucemar
Suco: Aparecido Cardoso e Jucemar
Recolher Dízimos: Adauton e Fernando
Agradecimento pelos Dízimos: Fernando
Próximo: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Milton e Vinicius
Recolher Dízimos: Eduardo e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Noel

Hoje: Reneval e Ana                Próximo: Nelvo e Líbia 

Piano - Manhã: Vitor          Piano - Noite: Eliane
Vocal - Manhã: Elsa            Vocal - Noite: Rev. Balbino 

Mensagem: Rev. Ildemar /  Liturgia:  Todos os Presbíteros
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Adair

Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Luis Roberto
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Milton

Berçário I Templo:  Sônia Maria - Próximo: Joice
Berçário II: Zelma e Jivanete
Próximo:  Deise, Caroline e Roberta
02 a 03 ano: Karlla, Ana Laura e Rebeca
Próximo: Th ais e Karine
4 a 6 anos: Elaine, Jeff erson e Munique
Próximo: Andressa e Meire
Próximo: 7 a 10 anos: Lucas Luiz  - Próximo: Nelvo

Manhã: Vitor                       Noite: Vitor

Segunda-feira -Tempo de Semear e Colher: Rev. Wanderson
                            - Líder: Fernandinho 
Quinta-feira  - Tempo da Promessa Rev. Evandro
        - Líder: Adair

01/06 - Fábio Ribas          08/06 - Reneval       
15/06 - UPJ                       19 à 20/06 -  Igreja Novo Olhar  

CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Adair Oliveira da Silva (Vice-Presidente) - 3421-6503 / 99971-1997
Arnaldo dos Santos Vieira - 3426-0043 / 99922-7997
Carlos Alberto Castilho Teixeira - 3421-5530/ 98404-2102
Eliberto Liebich (1º Tesoureiro) - 99295-8772
José Nelvo de Moura - 99971-0404
Luis Roberto Martins de Araújo  - 3902-2102 / 98133-1555
Milton Ossamu Mori (2º Tesoureiro) - 3421-7339 / 99263-3693
Reneval Araújo -  99243-3304
Rogério Dias Renovato - 98111-6997

Domingos Albuquerque de Sousa (Presidente) - 99972-1754
Aparecido Cardoso Pereira (Vice-Presidente) – 99967-7778
Alexandre Lopes Batista de Paiva (Secretário) – 99204-1110
Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 3424-7918 / 98462-8913
Evaldo dos Santos - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
Edson José de Oliveira – 3424-4092 / 99603-7321
Fernando Massahiro Okada – 98406-8026
Gilson Antônio Corona – 3425-5425 / 99971-3185
Jander Alexandre da Silva Viana - 99668-1861(Congregação)
João Carvalho Soares - 99618-5283
José Leopoldo Lange Zanetti – 98135-4060 
Jucemar Almeida Arnal – 3424-1861 / 99863-4147
Milton Ferreira da Silva – 3421-9920 / 99927-1841
Noel Fukuda Nogueira – 3421-3991 / 99987-6140
Paulo Rodrigues Lima - 99673-7128 (Congregação)
Rodrigo Aparecido Vieira - 3038-1575 / 99214-8234
Tiago Peixoto Andrade – 3424-7517 / 99853-1197
Valter Brasilino Lemos - 99972 2472
Vinícius Jose Lange Ferreira – 99962-6176
Wanderburgo Gomes da Silva - 99111-5353

Domingo: 9h Escola Dominical - 19h Culto
Segunda a Sexta : 07h15min - Reunião de Oração 
Quarta-feira: 19h30 - Estudo Básico de Teologia 
Sábado: 19h30 - Culto de Jovens e Adolescentes 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL:’’E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS’                                       1º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 16: “Vencendo as Barreiras que 

nos Impedem de Evangelizar” - por Ronaldo 
Lidório.

Textos Básicos: I Co. 2.1-3; Sl. 51; Ef. 6.18-20
Introdução: anunciar o evangelho é um dos 

grandes privilégios na vida do crente, porém, é 
tam-bém um dos maiores desafios. Hoje vere-
mos algu-mas barreiras que tentam nos impe-
dir nesse avanço. 

 A primeira delas é a má compreen-
são da natureza do evangelho. Um grave erro 
é igualar o evangelho à igreja e, assim, evan-
gelizar tornou-se proclamar a igreja (os redi-
midos) e não Cristo (o Redentor). Passou-se 
a falar mais dos cristãos e menos de Cristo; 
apresentar mais a obra da Igreja do que a obra 
de Cristo; exaltar mais os heróis da igreja do 
que o NOME acima de todo nome, levantar 
mais alto a bandeira eclesiástica do que a ban-
deira do Cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo. Precisamos resgatar a compreen-
são bíblica de que o evangelho é uma pessoa: 
JESUS CRISTO, não uma denominação, um 
conjunto de ideias ou um prédio confortável. 
Se lhe forem dados apenas cinco minutos 
para partilhar o evangelho, conte a história 
de Jesus. Você seria capaz de fazer isso?

 A segunda barreira à evangelização é 
a falta de santidade. No Salmo 51, o salmista 
clama a Deus para que tenha misericórdia e 
apague as suas transgressões. Pede para ser 
lavado da iniquidade e purificado do seu pe-
cado. Confessa que pecou e crê no perdão, 
que limpa e purifica, santificando a vida. No 
seu do seu clamor, ele pede que Deus lhe dê 
um coração puro e suplica que seja mantido 
na presença do Senhor, sendo restituída a 
alegria da salvação. Logo depois, afirma uma 
das consequências da santidade. “Então en-
sinarei aos transgressores os teus caminhos, e 
os pecadores se converterão a ti” – Sl 51.13. 
A santidade realinha, entre outras coisas, a 
nossa cosmovisão: o modo como vemos o 
mundo e nos vemos nesse mundo. Ela nos 
impulsiona a priorizar o que é prioridade 
para Deus e torna nossa vida um testemunho 
vivo e perceptível da mensagem que é falada. 
Não há verdadeira evangelização sem uma 

vida compatível com a fé.
 A terceira barreira à evangelização 

é a timidez espiritual. Curiosamente, a falta 
de audácia na evangelização não está ligada 
ao tipo de temperamento ou perfil pessoal. 
Devemos ser lembrados que nossa luta não é 
contra carne e sangue, mas contra principa-
dos e potestades. A batalha não é essencial-
mente travada contra estruturas políticas, 
sistemas sociais ou limitações humanas, mas 
contra o maligno que possuiu uma declara-
da missão entre os homens: roubar, matar e 
destruir (Jo. 10.10). Perante a fragilidade do 
nosso coração, a astúcia do mundo e as for-
ças espirituais do mal, precisamos de audácia 
para viver e pregar o evangelho. Guiado por 
este entendimento, o apóstolo Paulo, no fim 
de sua carta aos Efésios, pede que orem para 
que lhe seja dada coragem para a pregação 
do evangelho (Ef. 6.19). O maior plantador 
de igrejas e destemido pregador do evange-
lho pede oração para que tenha ousadia para 
evangelizar. Deixa claro que tal coragem não 
procede de preparo teológico ou experiência 
de vida, mas de Deus. Precisamos orar mais 
para evangelizar mais.

 Comunicar o evangelho de Jesus 
Cristo é um grande privilégio e um grande 
desafio. Envolve palavras e vida, proclama-
ção e testemunho. Devemos falar das alegrias 
de Cristo enquanto choramos com os que 
choram e abraçamos o aflito. É no encontro 
entre o evangelho falado e o evangelho vivido 
que se dá a verdadeira evangelização.

Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

• Cite exemplos práticos em que, erronea-
mente, igualamos o evangelho à Igreja.

• Se a falta de santidade é uma barreira para 
a evangelização, qual o principal instrumen-
to que a igreja tem para manter sua pureza?

• “Precisamos orar mais para evangelizar 
mais”. A partir dessa afirmação, qual seria 
um dos termômetros de uma Igreja evange-
lizadora?


