
 ODiaconato é um honroso e 
sagrado ofício instituído na 

Igreja Cristã. No dia 29/03 elegeremos 09 
Diáconos para compor a Junta Diaconal de 
nossa Igreja. Você tem orado por isso? Se-
guem algumas instruções aos membros:
- A ORIGEM DO OFÍCIO
 A origem do ofício de diácono 
encontra-se no texto de ATOS 6. 1-6 onde 
é possível verifi car um problema na comu-
nhão do povo de Deus. As viúvas dos judeus 
gregos, consideradas forasteiras pelos judeus 
nativos, não estavam recebendo sua porção 
na distribuição diária de alimentos originada 
em Atos 4: 34-37.  Para corrigir esse proble-
ma, evitar as murmurações que já estavam 
surgindo, e dedicar-se á obra prioritária do 
“ministério da palavra e da oração” os após-
tolos dotados de grande sensibilidade con-
vocaram a “comunidade dos discípulos” para 
dentre eles escolher homens qualifi cados 
para “servir às mesas” ,ou seja, para serem os 
ministros da caridade, do serviço social e da 
ordem. Assim que surgiu o ofício diaconal na 
igreja primitiva.
- O DIACONATO SEGUNDO A CONSTI-
TUIÇÃO DA IPB
 O art. 53 da CI/IPB diz que: O diá-
cono é o ofi cial eleito pela igreja e ordenado 
pelo conselho, para, sob a supervisão deste, 
dedicar-se especialmente:
a) a arrecadação de ofertas para fi ns piedosos;
b) ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos;
c) à manutenção da ordem e reverência nos 
lugares reservados ao serviço divino;

d) exercer a fi scalização para que haja boa 
ordem na casa de Deus e suas dependências.
- PODEM E DEVEM EXERCER O OFÍCIO 
DE DIÁCONO NA IPB: 
 Membros da igreja em plena comu-
nhão, dizimista fi el; maior de 18 anos e civil-
mente capaz; ter pelo menos um ano como 
membro da igreja, exceto quando, a juízo do 
conselho, se tratar de ofi ciais vindos de outra 
Igreja Presbiteriana; ser fi el aos princípios de fé 
e doutrina da igreja. (arts. 2, 13, 25 da CI/IPB).
- AS QUALIFICAÇÕES DO DIÁCONO 
 Segundo os textos da Escrituras 
Sagradas que se encontram em Atos 6:3 e I 
Timóteo 3:8-13, é necessário que o diácono 
tenha algumas qualifi cações para o desempe-
nho do ofício:

a) Boa reputação: conhecidos e res-
peitados pelas suas atitudes. (Atos 6:3);

b) Cheios do Espírito e de sabedo-
ria: Obediência a Palavra e ação guiada pela 
sabedoria (sabedoria inspirada pelo Espírito) 
(Atos 6:3);

c) Respeitáveis: Honestos, de postura 
exterior e interior, comportamento condizente 
com a fé;

d) De uma só palavra: Na obra pas-
toral de casa em casa, não serem difamadores, 
mas íntegros e constantes no que falam. (sem 
conversa dupla).

e) Não inclinados a muito vinho:
Sóbrios, não beberrões.

f) Não cobiçosos de sórdida ganân-
cia: Não avarento, sem apego ao dinheiro, 
pois lidam com as fi nanças da igreja.
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 g) Conservar o mistério da fé com a 
consciência limpa: A fé cristã é um mistério 
divino agora revelado e deve ser vivida con-
victamente e de consciência livre, sem reser-
vas ou vergonha.
 h) Experimentados: Não neófito, de 
caráter e conduta aprovados diante da comu-
nidade;
 i) Marido de uma só mulher: Não 
precisa ser casado, mas, se for, que tenha ape-
nas uma esposa. Fiel e íntegro no casamento.
 j) Que governe bem os filhos e a 
casa: Honrado pai de família, pastorear sua fa-
mília no ensino das escrituras e na disciplina.
 O art. 55 da CI/IPB diz que os 
oficiais (presbíteros e diáconos) também 
devem ser assíduos e pontuais nos cum-
primentos de seus deveres, irrepreensíveis 
na moral, sãos na fé, prudentes no agir, 
discretos no falar e exemplos de santidade 
na vida. O exercício do cargo de diácono é 
temporário, de 5 anos - art.54 CI/IPB), as-
sim como dos presbíteros, podendo ser re-
novado. Na IPB, os diáconos formam uma 
junta diaconal que trabalha sob a direção 
do conselho com regimento próprio apro-
vado por ele. (art 58 da CI/IPB).
 Os membros desta igreja estão 

diante de uma grande responsabilidade: A 
escolha de 12 irmãos para compor o Cor-
po de Oficiais da igreja. Seguem algumas 
orientações pastorais: 
 1) Presbíteros: Serão eleitos 03 
presbíteros. Está vencendo o mandato de 
02 presbíteros: Eliberto Liebch (Toco) e 
Reneval Araújo (Renê). E o Conselho abriu 
mais uma vaga para aumentar o número de 
seus membros;
 2) Diáconos: Serão eleitos 09 Di-
áconos: Está vencendo o mandato de 04 
Diáconos da Sede: Alexandre Paiva; Apa-
recido Cardoso (Cido); Edson José de Oli-
veira (Kapilé); Jucemar Arnal (Cemar); e 
02 Diáconos da Congregação Vista Alegre: 
Vencendo o mandato do Dc. Evaldo dos 
Santos, e a vaga deixada por nosso irmão 
Paulinho, que Deus o levou; e 02 para a 
Congregação de Caarapó.
 O Conselho orienta a todos os 
membros que é próprio da Igreja de Cristo 
fazer esta escolha em oração e submissão à 
vontade do Senhor.

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

RESOLUÇÕES DO CONSELHO
Reunido nesta terça-feira, dia 10/03, o Conselho informa aos membros as suas decisões: a) Registrou a 
Reunião do PRDO: nos dias 14 e 15/02, ficou assim composta a nova mesa do Concílio: Presidente: Rev. 
Wanderson Nikolic; Vice-Presidente: Rev. Ildemar Berbert; Sec. Executivo: Rev. Izaías Moreira; 1º Secretá-
rio: Pres. Winston Ramão; 2º Secretário: Rev. Gustavo Fengler; Tesoureiro: Rev. Simei. O Presb. Carlos pres-
tou relatório como representante da Igreja. 5% é a verba presbiterial para 2020; b) Membresia da Igreja: 
Admissão de Membros: Membros recebidos no dia 09.02.20: Amanda Regina Santos Candado, Wellington 
W. D. de Amorim; Bruna W. Mantuani, Giovana W. Mantuani, Lucas Fernando de S. Aquino, Raiany Apa-
recida S. Trindade, Giovana Gonçalves Ortiz; Adil V. S. Júnior; Damaris Azambuja e Larissa Azambuja; 
membros recebidos por transferência: Filipe Cunha, Débora, Letícia, Miguel e Daniel; Srª. Albina Andre-
atta. Restauração do membro Pedro Lima; Desligou por falecimento o irmão Diác. Paulo Rodrigues Lima; 
c) Tesouraria/Administração: Relatório Financeiro fevereiro 2020; Regras e Valores para uso particular 
do Templo e Salão Social, disponível na Administração; Pedido da Congregação Presbiterial de Deodápolis 
(não atendido por razão de investimentos na igreja); d) Aulas de Técnica vocal para o ministério de mú-
sica: Aprovado após aula inaugural; e) Junta Diaconal - Ofício utilização do veículo Kombi (sob orientação 
da administração nomeia Dc. Gilson e Fernandinho); Ofício preenchimento da vaga do diácono Paulo, 
atendido; f) Congregação de Caarapó: registro de novos membros e autorização de obras com recursos 
próprios; g) Assembleia da Igreja: Relação dos nomes indicados pelos membros; Preenchimento da vaga 
do diácono Paulo (Edital); Próxima Reunião do Conselho: 24.03 (avaliação dos nomes); h) Programações 
da Igreja: Março: Culto Evangelístico dos Grupos Familiares: 29.03; Culto das 7 palavras, Sexta-feira, dia 
10.04 às 19h; Culto da Ressurreição, dia 12.04, domingo às 7h; Simpósio Reforma Jovem (Federação de 
UMP/na Igreja), dias 8, 9 e 10 de maio com o Rev. Héber Júnior (dia 10, domingo fala na EBD e Culto); 
Aniversário da Igreja, dias 30 e 31 de maio. Preletor: Rev. Marcelo Coelho, Capelão do Mackenzie; i) Agen-
da Pastoral – convites e compromissos dos pastores da Igreja. O Conselho louva a Deus pela vida da igreja 
e pede aos membros que sejam sempre zelosos nos compromissos com o Nome do Senhor.



AVISOS

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Itaú: Ag: 0464 C/C: 03386-9 / Sicoob: Ag: 4447 C/C: 11596-7
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

16/03 - Natanael Brito Maciel
18/03 - Lilian Maria Arruda Bacchi - 99971-4547

      - Samuel Meirelles Arruda Martins
19/03 - José Antônio Alencar - 99972-1586
20/03 - José Adauto no Nascimento - 99285-1848

   - Luciano Ortiz Medeiros - 99281-5292
   - Rodrigo de Lima Costa - 9950-1401 

21/03 - Marcos Roberto Santos Silva - 99224 2893

Dia 29/03, após a Assembleia da Igreja, será 
servido um almoço para todos os participantes 
da Assembleia juntamente com os irmãos das 
Congregações da Vista Alegre e Caarapó. Um 
tempo de Comunhão da família da fé. 

A Junta Diaconal está mobilizando os irmãos para 
aconstrução do muro da residÊncia da irmã Fran-
cisca. Aqueles que desejam contribuir podem pro-
curar um dos diáconos responsáveis pelo projeto 
(Milton Ferreira, Domingos e Kapilé). Sua oferta 
também pode ser feita na secretaria da igreja ou no 
envelope de dízimos e ofertas, especificando a fina-
lidade da oferta. Deus abençoe ricamente a todos.  

A Federação de mocidades está organizando o IV 
Simpósio “Reforma Jovem”, que acontecerá nos 
dias 08 e 09 de Maio, na nossa igreja. O preletor 
será o Rev. Héber Campos Júnior, que tratará o 
tema “Amando a Deus no Mundo”, ele também es-
tará conosco na Escola Dominical e no Culto Ves-
pertino. O evento é aberto a todos os membros, 
não apenas para os jovens. Participem ! As inscri-
ções podem ser feitas pelo site: www.umpprdo.
com.br. A taxa da inscrição funciona da seguinte 
forma: até o dia 09/04 o valor é de R$ 30,00,após 
está data, o valor passará para R$ 45,00, até dia 
20/04. As vagas são limitadas! Maiores informa-
ções com Gabriel Chamorro (99940-7353).

IV SIMPÓSIO "REFORMA JOVEM"

VASO NOVO

CURSO DOS CANDIDATOS AOS
 OFÍCIOS DA IGREJA

SAF - NOTA DE AGRADECIMENTO

O ministério Vaso Novo visitará nesta terça-feira, 
dia 17/03, o Sr. Samuel Morais, às 15h, na Rua Al-
vício Martins Viana, nº 2365, Izidro Pedroso. Co-
nheça o trabalho deste ministério, que tem levado 
consolo aos lares dos irmãos idosos da igreja.

Nesta quarta-feira passada tivemos a segunda 
aula do curso de treinamento com os irmãos 
que foram indicados para os ofícios da igreja. 
Solicitamos a todos, que estejam orando por es-
tes irmãos e nos preparando para a Assembleia 
do dia 29/03.

Aconteceu e foi muito bom o trabalho da SAF esta 
semana. Na terça-feira, dia 10/03, trabalho Evan-
gelístico, com distribuição de panfl etos e literatura 
no semáforo em frente a Igreja, antes da reunião 
de oração das ANAS. E na quarta-feira, dia 11/03 
o Chá Evangelístico no HE que teve cerca de 250 
mulheres participantes, e foram homenageadas 
pelo Dia Internacional da Mulher. Teve louvor, 
pregação da Palavra e delicioso lanche. Deus 
abençoe as nossas irmãs.

ALMOÇO COMUNITÁRIO

O Conselho da Igreja reunido no dia 28 de Ja-
neiro de 2020, ata nº 1.165, convoca todos os 
membros comungantes da Igreja Presbiteria-
na de Dourados, MS, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 29 
de março de 2020, às 9h, nas dependências 
do templo da Igreja, sito a Av. Marcelino Pires, 
2233, nesta cidade, para a eleição de 03 pres-
bíteros e 09 Diáconos (sendo 05 para a sede; 
02 para a Congregação Vista Alegre e 02 para 
a Congregação de Caarapó). Confi ra o edital 
completo afi xado na entrada do templo.

ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DE OFICIAIS

Este fi m de semana a Congregação da Vista Ale-
gre está completando mais um ano de serviço ao 
reino. Parabéns aos nossos irmãos da Congrega-
ção. Agradecemos ao Rev. Tonicesar que pregou 
no culto ontem, e o Rev. Ildemar estará pregando 
no culto de hoje a noite. “Ide e pregai o Evangelho”.

CULTO DOS GRUPOS FAMILIARES

O Pastor convoca o conselho da Igreja para se 
reunir nesta terça-feira, 24 de março, às 18h, 
na sala de reuniões do Conselho. Fará os últimos 
preparativos para a Assembleia da Igreja.

REUNIÃO DO CONSELHO

ANIVERSARIO DA CONG. VISTA ALEGRE

PROJETO DA JUNTA DIACONAL

No útimo domingo do mês, dia 29/03 às 19h, 
teremos nosso Culto Evangelístico dos Grupos 
Familiares, cujo objetivo é reunir os participan-
tes de todos os grupos e trazer visitantes para 
ouvir a Palavra de Deus. Mobilize seu grupo e 
não deixe de participar!



“Sempre dou graças a Deus a vosso respeito”

Saudação.
Cântico: (M.M)
I) Convite ao Louvor: 
 a. Oração de Louvor e Adoração
 b. Leitura Bíblica: Salmo 32
II) Momento de Confi ssão de Pecados
 a. Leitura Continuada das Escrituras: 
 Miqueias 2
 b. Momento de Confi ssão (Hb. 12.4-13)
 Piano Instrumental:

“Hino Transformação”, 336 HNC
 c. Oração Audível
III) Adoração Com os Dízimos e Ofertas
 a. Hino “As Muitas Bênçãos” nº 63 HNC
 b. Oração de Gratidão (diácono) 
IV) Cânticos (M.M.)
V) Oração com as crianças
VI) Apresentação de Novos Membros
VII) Exposição Bíblica:
 a. 1º Co. 5
VIII) Restauração de Membro à Comunhão
 a. Hino “Júbilo no Céu” nº 335 HNC
IX) Bênção 
X) Hino “Despedida”, nº 368 HNC.
--------------------------------------------------
• Saudação aos visitantes
• Comunicações da Semana

PROGRAMA DO CULTO

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÕES

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA

AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson
Segunda à Sexta-Feira: 8h - Rev. Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Milton e Noel
Recolher Dízimos: Eduardo e Vinicius
Agradecimento pelos Dízimos: Eduardo
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wanderburgo
Suco: Gilson e Edson
Recolher Dízimos: Valter e Wanderburgo
Agradecimento pelos Dízimos: Valter

Hoje: Lenice e Jorge                     Próximo: Roseli e Maria

Piano - Manhã: Vitor             Piano - Noite: Lenita

07/03 - Erasmo Braga     08/03 - Cong. Vista Alegre     14/03 - UPA

Vocal - Manhã: Elsa                       Vocal - Noite: Rev. Balbino

Mensagem: Rev. Wanderson / Liturgia: Presb. Eliberto
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb.José Nelvo

Segunda-feira: - Tempo de Graça: Rev. Evandro
                             - Líder: Salles
Quinta-feira: - Tempo Novo: Rev. Wanderson
                              - Líder: Milson

V. ALEGRE - Mensagem: Rev. Ildemar
Próx. Domingo: Rev. Francisco
CAARAPÓ - Mensagem: Rev. Gustavo 

- Liturgia: Presb. Adair e Diác. Domingos  
Próx. Domingo: Rev. Gustavo 

Berçário I Templo:  Silvana /  Próximo: Roseli
Berçário II: Zelma e Marinês / Próximo: Roberta e Zinha
02 a 03 anos: Karla e Rebeca / Próximo: Th ais e Ana Laura
4 a 6 anos: Cláudia e Lorrainy / Próximo: Elaine e Fábio
7 a 10 anos: Costa / Próximo: NelvoDatashow: Rodolfo               Transmissão: Felipe

CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Rev. Francisco Vicente de Souza - 99955-9204
Rev. Gustavo Rodrigo Fengler - 99910-7329
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) - 99299-0271
José Nelvo de Moura (2º Secretário) - 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

José Leopoldo Lange Zanetti (Presidente) – 98135-4060 
Valter Brasilino Lemos (Vice-Presidente) - 99972 2472
João Carvalho Soares (Secretário) - 99618-5283
Aparecido Cardoso Pereira – 99967-7778
Domingos Albuquerque de Sousa - 99972-1754
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)
Jucemar Almeida Arnal – 3424-1861 / 99863-4147
Milton Ferreira da Silva – 3421-9920 / 99927-1841
Noel Fukuda Nogueira – 3421-3991 / 99987-6140
Rodrigo Aparecido Vieira - 3038-1575 / 99214-8234
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 Bíblico
Sábado: 19h30 - Culto de Jovens e Adolescentes 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: SIMPLESMENTE CRENTE

SÉRIE: Simplesmente Crente
Estudo 07:  Culto ao Corpo ou Culto do Corpo?
Textos básicos: Rm. 12.1-2; Lc. 24.36-46; 
 As nossas vidas estão cheias de cuidado 

e manutenção dos nossos corpos. Nós precisamos 
limpá-los, alimentá-los, exercitá-los e dar-lhes re-
pouso ... de novo ... de novo e de novo ... todos os 
dias. Infelizmente, devido ao exagero de alguns, os 
cristãos são, injustamente, acusados de ter visões 
errôneas sobre o assunto. Uma delas é o desprezo 
pelo corpo em favor de uma “espiritualidade fan-
tasma”, como se fôssemos espíritos flutuando nas 
nuvens.  Outro exagero é a obsessão em policiar 
roupas, conduta sexual e olhar para o corpo como 
uma fonte suja de maldade. Se avaliarmos corre-
tamente, veremos que o cristianismo é uma fé tão 
corpórea quanto espiritual: cremos na encarnação 
(Cristo veio em corpo). Ele dormia, ele comia. Ele 
se arrumava. Sujava seus pés e os lavava e foi acu-
sado de glutão por apreciar um bom jantar. Quan-
do Jesus nos redime, esta redenção acontece em 
nossos corpos e, quando ressuscitarmos, vamos 
experimentar novos corpos que, como Jesus, co-
mem e bebem mesmo ressurretos. (Lucas 24.42.43).

 O chamado bíblico para uma moralida-
de corpórea, na pureza sexual, por exemplo, ou 
na moderação de comer e beber, não vem de um 
desdém por seu corpo e seus apetites, mas por en-
tender que nossos corpos são centrais para a nossa 
vida em Cristo. Corpo e alma são inseparáveis na 
vida presente, portanto, não adoramos com ape-
nas um desses elementos separado do outro. Por 
que, então, temos tanta dificuldade em desenvol-
ver uma “teologia do corpo”? Creio que devemos 
inicar a busca por uma resposta se em Gênesis, 
logo depois da queda, quando a inevitável vergo-
nha da nudez do corpo (Gn. 3.8) entrou em cena 
e, desde então, esta relação com o corpo, por cau-
sa do pecado, é conflituosa. Felizmente, nós que 
estamos em Cristo estamos “vestidos dele”. A ver-
gonha do corpo e, no final das contas, a vergonha 
de Adão e Eva foi coberta por Cristo. Quando ele 
se encarnou, abraçou nossa corporeidade do fio 
de cabelo até a unha do pé e, por causa dele, os 
hábitos cotidianos de cuidado com nossos corpos 
funcionam como uma confissão de que o nosso 
Criador, que misteriosamente se tornou carne, 
fez os nossos corpos bons e merece toda a nossa 
adoração por meio das nossas células, músculos, 

tecidos e dentes. 
 Precisamos ter a concepção do pará-

grafo anterior sempre em mente. Se a igreja en-
quanto comunidade da fé não ensinar para que 
servem nossos corpos, a nossa cultura certamen-
te irá. Se não aprendermos a adorar a Deus com 
nossa “carne” e sendo bom mordomos daquilo 
que Deus redimiu em Cristo, aprenderemos um 
falso evangelho. Ao invés de templos do Espírito 
Santo, passaremos a ver nossos corpos como uma 
ferramenta para satisfazer nossas necessidades e 
desejos. Ou seremos iludidos achando que nossos 
corpos podem ser perfeitos gastando uma quanti-
dade infindável de tempo e dinheiro com cremes, 
Botox ou cirurgias para esconder nossa fragilida-
de. No outro extremo, sem olhar para a Bíblia, não 
nos importaremos e comeremos e beberemos ao 
nosso bel prazer sem levar em conta como nossas 
escolhas violam um chamado para sermos mor-
domos dos nossos corpos como dádivas de Deus.

 Quando ficamos na frente da pia esco-
vando os dentes e vendo nossa imagem no espe-
lho, devemos abordar tal prática como um ato de 
consagração, em que nos lembramos que esses 
dentes foram feitos por Deus para um bom propó-
sito, que meu corpo é inseparável da minha alma 
e que ambos merecem ser cuidados. Por causa da 
obra corpórea de Jesus, nossos corpos são desti-
nados para a redenção e para o culto eterno, para 
eternamente levantar as mãos, adorar, mastigar e 
saborear eternamente à mesa do Pai o que ele nos 
oferecer. Enquanto isso, eu vou lutar contra a que-
da no meu corpo. Eu vou me firmar na verdade 
de que ele, com toda sua miséria, é amado e que 
um dia será como o corpo ressurreto de Cristo: 
glorioso! 

Existe cirurgia estética melhor que essa !?
Pense Nisso! 

Perguntas para Reflexão
1. “Se a igreja enquanto comunidade da fé não 

ensinar para que servem nossos corpos, a nossa 
cultura certamente irá”. Como exercer esse ensino 
em contraposição ao que a cultura ensina?

2. O que dizer àqueles que sofrem (inclusive 
transtornos físicos e psicológicos) em relação ao 
corpo? 


