
POR TRÁS DO CORPUS CHRISTI 
“Em memória mim” 

Lucas 22.19 
 

 As controvérsias em torno da Eucaristia não são novas. Não é 
exatamente uma questão havida apenas nos dias da Reforma Protestante. 
Os pais apostólicos, como Inácio de Antioquia, se viram às voltas com 
disputas acirradas com os gnósticos que possuíam uma interpretação 
exageradamente mística desta celebração. Devido às várias 
interpretações, não poucos autores da patrística foram forçados a dizer 
algo a respeito. Muitos documentos de orientação litúrgica e instrução 
catequética foram publicados para conduzir a Igreja em meio as suas 
dúvidas: as Constituições Apostólicas, a Didaqué, As Tradições de 
Justino e Hipólito etc. 

A palavra que mais prevaleceu entre os cristãos antigos para a 
celebração do memorial do Senhor foi: “Os santos mistérios”. Este mistério 
não significava que havia algo de nebuloso, acessado apenas pelos 
iluminados, mas a comunicação de uma graça invisível prometida a 
todos os que, crendo, obedeciam „fazendo isso em memória de mim‟. A 
Eucaristia era sinal, símbolo, presença, sacramento e memorial. A 
presença nunca foi, de fato, negada pelo cristianismo histórico. Mas, 
nunca foi uma presença física, local e substancial. Antes, essa presença 
era espiritual, real e nunca nos elementos, mas na assembleia reunida 
para a celebração. 

Porém, em 11 de agosto de 1264 o papa Urbano IV instituiu a 
festa de Corpus Christi. Este costume de celebrar um dia festivo em 
honra do Corpo e Sangue de Cristo já existente na piedade popular 
ignorante de Bíblia e Doutrina, estendeu-se para toda a Igreja ocidental. 
Tomás de Aquino foi o encarregado pelo papa de criar um ofício 
litúrgico para essa nova celebração. Em 1317 o papa João XXII publicaria 
a Encíclica Clementina ordenando o dever da procissão com a Eucaristia 
pelas vias públicas. 

Resta-nos saber se há alguma coisa a ser aproveitada pelos 
evangélicos do século XXI a respeito da superlativa importância dada 
pelos católicos a esse sacramento. À parte do exagero e, claro, da grassa 
idolatria de um elemento criado, no caso o pão, em muitos contextos 
evangélicos, tradicionais e conservadores inclusive, a Ceia do Senhor tem 
sofrido cada vez maior indiferença e desprezo até. Muitos até substituem
-na por outros “novos velhos” sacramentos, como unções, fogueiras, 
abluções em água, “arcas”, “templos sagrados” etc. 

A pompa de Corpus Christi deveria ser um convite para os 
evangélicos retornarem com piedade, reverência e gratidão à singeleza 
do pão e do vinho como sinal de pertença e comunhão com Aquele que 
esperamos voltar um dia; aí, sim, em Corpo e Sangue glorificados para a 
vida do crente. 
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JUNTA DIACONAL 
 

Carlos Araújo 
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Rafael Carvalho 

Raphael Faria 
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ESCOLA DOMINICAL – 9h 

Prelúdio 

 

Abertura 

Atos 9.1-9 

Hino 334 – “A Conversão” 

Oração 

 

Romanos 12.3-8 

Hino 225 – “Dedicação Pessoal” 

Oração 

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Seja Engrandecido” 

“Amigo de Deus” 

 

Estudo da Palavra 

Separação das Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 

Poslúdio                                                               

CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Hoje: Pb. Samuel Próximo (30): Pb. Claudinei 

Prelúdio 

 

Adoração 

Isaias 6.1-3 

Hino 11 – “Trindade Santíssima”  

Oração 

 

Contrição 

Salmo 139.23-24 

Hino 152 – “Onisciência Divina”  

Oração silenciosa 

Oração audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Salmo 34” 

“Tributai ao Senhor” 

“Grande é o Senhor” 

“Não a nós, Senhor” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 
 

Consagração 

Hino 

Oração 

Bênção Apostólica 

Amém Tríplice  

 

 

Poslúdio 



Domingo - 9h 

Escola Bíblica Dominical  

 

Domingo - 19h30 

Culto de Adoração  

       

Terça-Feira - 19h30 

Reunião de Oração 

 

Quarta-Feira - 19h30 

Reunião nos Lares 

 

Quinta-Feira - 19h30 

Estudo Bíblico 

 

Sexta-Feira - 19h30 

Ensaio do Coro 

NOSSA PROGRAMAÇÃO 

NOSSOS CONTATOS 

Secretaria 

(19) 3617.7879 

 

Gabinete Pastoral 

(19) 3617.7880 

 

Casa Pastoral 

(19) 3557.0395 

       

Vice-Presidente Conselho 

Claudinei de Paula 

(19) 99904.0041 

 

Presidente Junta Diaconal 

Rafael Mancuso 

(19) 3023.0252 

 ANIVERSARIANTES 

NOTAS AGENDA DE ORAÇÃO 

01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavala-
ro (irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Dna. Rose (mãe 
da Magda), Nancy Reis (cirurgia), Luiz Reis, Creuza da Silva, Pedro 
da Silva, João (vizinho da Creuza), Alaércio, Roberto Zacconi, Agenor 
e Elisabete Foresti. 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 30 

Giulia e Giovana Cassab Maíra e Isabela Garcia 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 30 

Gabriel e Rafael Jean e Rogério 

REUNIÕES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO

(Terça-Feira) 

ESTUDO BÍBLICO       

(Quinta-Feira) 

Pb. Claudinei Rev. Célio 

CULTO NOS LARES – Próxima quarta-feira, dia 19, às 19h30, teremos 
a Reunião dos Lares na casa de nossos irmãos Januário e Derli. Saída da 
igreja, com caronas, às 19h. 

UMP - Próximo sábado, dia 29 de junho, às 19h30, haverá o encontro do 
presbitério da UMP na Igreja Presbiteriana Kairós. Saída da igreja, com 
caronas, às 19h. 

FEIJOADA - Próximo domingo, dia 30 de junho, às 11h30, haverá a fei-
joada realizada pela SAF, com o intuito de arrecadar fundos para as 
missões. O valor é de R$25,00 por pessoa. 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS – A nossa EBF (Escola Bíblica de Fé-
rias) será na 3ª semana de julho; dos dias 17 a 20. A comissão responsá-
vel pelo trabalho é composta pelos seguintes irmãos: Maíra, Cilmara e 
Pb. Jefferson. 

MISSIONÁRIO EM NOSSA IGREJA – No dia 14 de julho, por ocasião 
do culto noturno, às 19h30, estará conosco o missionário Rev. Osni Fer-
reira, pregando a Palavra e compartilhando de sua experiência no Ori-
ente Médio. Desde já, expressamos nossa gratidão a Deus pela vida do 
pastor Osni. 

TRABALHO DA FEDERAÇÃO DA UPH – A Federação da UPH reali-
zará um culto no dia 10 de Agosto, às 19h30, na IP Brotas, e outro no 
dia 26 de Outubro, às 19h30, na IP Parque dos Jequitibás. Homens, re-
servem essas datas! 

PASTOR – O Rev. Célio estará ausente dos dias 28 de junho à 08 de ju-
lho. Estarão pregando em nossa igreja: dia 30 de junho, o Pb. Dinael e dia 
07 de julho, o Rev. Cloriovaldo. 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Domingo passado, dia 
16, houve a Assembleia Geral Extraordinária, onde foi aprovada a ven-
da ou permuta do imóvel da igreja localizado no bairro jardim Portugal, 
a fim de prover recurso financeiro para a compra do estacionamento ao 
lado da igreja.  

SAF - A SAF está arrecadando itens para a confecção de cestas de bebês. 
Os irmãos interessados, devem procurar Vilma ou Marina para fazer as 
doações. 

DÍZIMOS E OFERTAS – Aqueles que ainda não entregaram seus dízi-
mos e ofertas, poderão fazê-lo diretamente ao tesoureiro (Pb. Jefferson) 
ou na secretaria da igreja.  

INFORMATIVO MISSIONÁRIO 

DATA AGENDA DE PROGRAMAÇÃO HORÁRIO 

18.08 (Dom) 
Rev. Amauri Vassão 
Missionário da MEAP 

9h 
19h30 

25.08 (Dom) 
Rev. Marcos Nicoli Nápoli Filho 

Missionário na Albânia 
  

A perseguição na Coreia do Norte permanece violenta. Ocorreram 
ataques contra cristãos e mortes, mas por motivos de segurança, ne-
nhum detalhe pode ser publicado e é difícil obter relatos dos campos 
de trabalho forçado. O pastor Dong-cheol Kim, bem como dois cris-
tãos coreanos-americanos palestrantes da Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Pyongyang, Tony Kim e Hak-song Kim, foram presos, 
acusados de se oporem ao regime, mas, como um gesto de boa vonta-
de, foram soltos antes da cúpula em Cingapura. Quando os cristãos 
são descobertos, eles perdem tudo. Não são apenas interrogados com 
objetivo de descobrirem todos os seus contatos, mas suas famílias 
também são presas por conta do princípio da culpa por associação. 
Isso faz com que todos enfrentem anos de miséria presos em campos 
de trabalho forçado. Por causa dos grandes riscos, é impossível para 
pais cristãos ensinarem seus filhos segundo a sua fé. Isso ocorre não 
apenas pelo perigo, mas também porque teriam que ensinar contra o 
que é aprendido nas sessões semanais de doutrinação, que começam 
desde os berçários. Celebrar casamentos e funerais cristãos ou santa 
ceia abertamente é algo totalmente fora de questão, bem como, qual-
quer batismo público. Oremos pelos cristãos coreanos, para que eles 
possam se manter firmes na fé, apesar do aumento da pressão enfren-
tada.  (Missões Portas Abertas) 

25.06 - Victor Nascimento 
26.06 - Cláudia Scotuzzi 
26.06 - Douglas Simão 
27.06 - Silas de Carvalho 
29.06 - Ercília Leite 
29.06 - Juliano de Carvalho 
29.06 - Silas & Elisabete 


