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XIV DOMINGO DO TEMPO COMUM

AQUI SE ENTRA PARA ADORAR A DEUS, DAQUI SE SAI PARA AMAR O PRÓXIMO.
ATENDIMENTO PASTORAL
Aguarde, em breve estaremos informando as disponibilidades dos pastores.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
Em Gratidão e Adoração a Deus;
Por nossas próprias vidas, por santificação e avivamento;
Para que tenhamos discernimento em ouvir a voz de Deus, sem dar ouvidos aos
enganos desse mundo;
Para que recebamos as respostas que precisamos de Deus para nossas vidas;
Pelos os enfermos da nossa paróquia;
Cura, Restauração e Libertação.
“Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que
sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.” (Tg 5.16)
Tiago 5:16

GRUPOS FAMILIARES
CAMPO GRANDE 1 – Pr. André e Amarilde
Rua Almirante Barroso, 296/378 A – Fone: 3241-8797.
ANIVERSARIANTES EM JULHO 2015

Dia 05- Mailde Santana de Barros
Dia 10- Lindalva Moura de Arruda
Dia 13- Fernando Luiz Barbosa da Silva
Dia 17 - Bianca Marques Figueiredo (Louvor)
Dia 25 – Marta Maria Maia Barbosa
Dia 27 - Cicero Araújo da Silva

Visite-nos na web: www.paroquiadavitoria.com.br
e paroquiadavitoria.blogspot.com

Arcebispo
D. Paulo Ruiz Garcia
Bispo Auxiliar
D. André Novaes
D. Roberto Schuler
Reitor
Rev. André Figueiredo
Ministros Auxiliares
Rev. Fernando Inácio
ATIVIDADES REGULARES

Domingo
10:00 h
Culto Dominical
EBD Infantil
Segunda
20:00 h
Grupos Familiares
Quarta
19:30 h
Culto Carismático
Quinta
15:30 h
Homens e Mulheres de
Oração
Sexta
19:30 h
Sábado
19:30 h

A BÊNÇÃO EM PARTICIPAR DA CEIA DO SENHOR
A Ceia do Senhor é um sacramento; não confere graça especial
pelo fato de alguém participar dela. A graça especial sobre o crente é
derramada a partir da obediência e submissão à vontade divina. Se
alguém participa da Ceia sem contrição, humildade, arrependimento,
pedido de perdão, a Ceia não tem para esse valor algum. À mesa do
Senhor devem estar presentes crentes que aceitam Jesus como
Salvador e Senhor, foram biblicamente batizados, acham-se ligados a
uma legítima igreja cristã e vivem comunhão com ela e seus
membros. A quebra da comunhão com qualquer irmão em Cristo
inabilita o crente à Ceia.
Se não há entrega a Jesus, submissão ao Espírito, o crente
desvaloriza Ceia do Senhor. Aos crentes de Coríntios, o apóstolo diz:
“Examine-se a si mesmo, coma do pão e beba do cálice”. Examinarse significa considerar sua condição, pedir o perdão de Deus, deixarse controlar pelo Espírito e acertar as coisas com outros irmãos.
O autoexame visa atingir discernimento espiritual. O autoexame
visa, especialmente, certificar-se de que o cristão está vivendo e
agindo em amor e honestidade para com todas as pessoas. Cada
cristão tem a obrigação, não de atingir um patamar moral ou
espiritual de perfeição, mas de buscar uma autoavaliação rigorosa e
honesta perante Deus e os homens (At 24.16).
Assim, pois, é necessário que o homem faça um “inventário” de
si mesmo. E preciso que o cristão enfrente de modo honesto os seus
pecados com o propósito de abandoná-los. Deveria perdoar a seus
irmãos e buscar deles o perdão para as ofensas pessoais que
porventura os tenham atingido. É extremamente necessário fazermos
este autoexame, a fim de garantir com maior precisão se estamos ou
não em condições de participar da Santa Ceia.
Para que se possa garantir se estamos ou não em condições de
participar da Ceia do Senhor Jesus, é indispensável a observância de
quatro requisitos fundamentais, que são:
1. Conhecer o Valor e o Propósito da Santa Ceia: A falta de
conhecimento da Igreja a respeito da Santa Ceia é algo muito
assustador. O conceito que ela tem acerca da Santa Ceia é
completamente antagônico, quando comparado com os princípios
bíblicos e éticos que norteiam o mandamento sobre a Celebração da
Santa Ceia.
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Se falarmos que a Igreja atual nada sabe sobre a Santa Ceia, é óbvio que não estamos brincando
e nem querendo assustar ninguém; falamos assim é porque temos a absoluta certeza disso. Basta
examinar os estudos sobre esta doutrina, a qual foi escrita sob a orientação do Espírito Santo e,
compará-la com a Ceia que vem sendo celebrada nos dias de hoje. Afirmamos, todos estão
equivocados a respeito da Ceia do Senhor Jesus! Afinal de contas, quem são os verdadeiros
responsáveis por desviar a Igreja da verdade? Claramente que são os "líderes" (pastores), são eles
que devem apascentar o rebanho de Cristo, são eles os responsáveis em ensinar a Igreja de Cristo
na senda da verdade (Jo 21.15-17, At 5.42; 20.27,28; 1 Tm 3.2; 4.13; 2 Tm 2.24; 1 Pd 5.1-3).
É preciso que os lideres (pastores e outros) se empenhem com todo afinco no ensino ao rebanho
de Cristo, ministrando, contudo, um ensino real, substancial, eficaz e contínuo da Palavra do
Senhor Jesus. Não basta ensinar raramente a Igreja, pois é preciso que todos tenham um
conhecimento profundo sobre a Santa Ceia. Cada participante da Santa Ceia deve saber; “por que
participo da Santa Ceia?”, “quais devem ser as minhas condições para celebrá-la?”, “qual a sua
relação com o sacrifício de Cristo?”, “quais são as bênçãos que recebemos por celebrá-la?”

NOTÍCIAS DA VITÓRIA
GRUPO FAMILIAR - Amanhã, no Grupo Familiar Campo Grande I, continuaremos os estudos
sobre Batalha Espiritual. Venha aprender como enfrentar essa batalha, pelo poder do Espírito Santo.
O nosso encontro será na casa de Carlos e Bete Seixas (Rua Almirante Barroso, 378-A) a partir das
19:45h. Contamos com a presença dos irmãos. Será um prazer receber você e sua família.
CONVITE – Amados, o Rev. André e sua esposa Cida, convidam a todos para o Culto de
Gratidão a Deus que será realizado na próxima sexta–feira, dia 10 de julho, às 19 horas e 30
minutos, por mais uma benção recebida.

Por falta de noção sobre a Santa Ceia, muitos a celebram como se fosse apenas uma tradição da
Igreja e não como uma das ordenanças de Cristo à Sua Igreja. Assim sendo, se alguém que
recebeu o devido ensino sobre as regras que regem a observância da Santa Ceia, mas, mesmo
assim insistir em celebrá-la «indignamente», não fazendo caso do seu caráter sagrado, tal
transgressor receberá de Jesus a justa retribuição, da maneira que se merece (1 Co 11.27-30).
Todavia, se alguém participar dela «indignamente», inconsciente do pecado que estava
cometendo, porque não foi suficientemente instruído pelo pastor, tal pastor também será culpado
pelo pecado desta pessoa (Ez 3.16-19; 33.7-9; Hb 13.17). Portanto, a obrigação e o dever e a
necessidade de se fazer um autoexame é de cada participante da Santa Ceia, mas, a
responsabilidade pelo ensino é dos lideres, dos mestres, dos pastores.
2. Cultivar uma consciência sadia, pura, santa: É preciso, que a consciência de cada cristão
verdadeiro seja devidamente educada pela Palavra de Jesus Cristo. O verdadeiro cristão precisa ter
uma consciência pura, santa. Pois, uma pessoa que se diz crente em Jesus Cristo, mas anda com
uma consciência cauterizada, pode e age pior do que um incrédulo (1 Tm 4.1,2). É necessário
fazermos um exame da nossa consciência, a fim de avaliarmos o seu nível de pureza. Após
certificarmos que ela está pura e sem nenhuma acusação, então temos certeza que os nossos
procedimentos têm se correspondido com vontade do Senhor Jesus Cristo (Hb 12.2). Uma
consciência pura é o passo decisivo para a nossa santificação.
3. Cultivar a Comunhão com Cristo e com a sua Igreja: A «comunhão» é o ato ou condição
de compartilhar das mesmas ideias, propósitos, valores, sentimentos, aflições, fé, amor, etc. Como
a Ceia do Senhor Jesus é um ato de «comunhão», então não pode ser compartilhada por aqueles
que não estão em «comunhão» com Cristo e com os demais membros do Seu Corpo. A Santa Ceia
surge da unidade e produz a unidade. Ela não pode ser usada como ponto de partida da nossa
comunhão. A Ceia de Cristo é a continuação da nossa comunhão e não o início dela. Por
conseguinte, celebrarmos a Santa Ceia significa externarmos a nossa comunhão com Cristo (e,
Cristo conosco) e com a Sua Igreja (1 Co 1.9; 10.16), esta comunhão requer separação do pecado.
4. Cultivar e Priorizar a Nossa Santificação: Todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como
Seu Salvador pessoal e a Sua Palavra como regra de fé e conduta, deverão palmilhar-se neste
REFLEXÃO I
Caminho Santo, em «santificação» (Ef 4.20-32). O povo de Jesus Cristo deve ser Santo, diferente
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Pd 1.4), ser dedicado a Ele, viver para agradar a Ele e pertencer a Ele (Rm 6.19-22; 12.1; Ef 2.10;
Hb 12.14; sem santificação ninguém verá a Deus (Sl 15.1-5; Mt 5.8; 1 Jo 3.2-7).

VISITANTE – Esperamos no Senhor que o culto tenha sido agradável e que você tenha sido
abençoado(a) e possamos dizer que é muito bom ter você aqui. Estaremos sempre de braços abertos
para recebê-lo(a). Volte sempre.
ORAÇÃO DO DIZIMISTA – Recebe, Senhor, esta oferta. Não é esmola, pois não és mendigo!
Não é uma contribuição, porque não precisas dela! Não é o resto do que me sobra que te ofereço!
Esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento e minha gratidão, pois se tenho é
porque tu me deste. Quando se honra ao que provê, Ele provê ao que honra.

REFLEXÃO
E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o
em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
(Cl 3: 17).

