PASTORAL
“Seguia-o numerosa multidão de pessoas,
e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam.”
Lucas 23:27

Entre a multidão sediciosa que seguia o Redentor à sua condenação, havia algumas
pessoas graciosas cuja amarga tristeza se expressou na forma de choro e lamentações – a
música adequada para acompanhar aquela marcha de infortúnio. Quando a minha alma
pode, em imaginação, ver o Salvador levando a sua cruz ao Calvário, ela se une àquelas
mulheres piedosas e chora juntamente com elas, pois, de fato, existe um verdadeiro motivo
de lamentação, uma razão mais profunda do que aquelas mulheres pensavam. Elas
lamentavam a inocência maltratada, a bondade perseguida, o amor sangrando, a
humanidade à beira da morte; entretanto, meu coração tem uma razão mais profunda e
mais amarga para chorar. Meus pecados foram os chicotes que laceraram aqueles
benditos ombros e coroaram com espinhos aquele rosto sangrento. Meus pecados
gritaram: “Crucifica-O! Crucifica-O!” e colocaram a cruz sobre aqueles graciosos ombros. O
ter sido Ele levado para a morte é tristeza suficiente para uma eternidade; todavia, o ter
sido eu o assassino dEle é mais pesaroso do que qualquer fonte de lágrimas pode
expressar.
Não é difícil imaginar por que aquelas mulheres O amaram e choraram. Elas não
poderiam ter motivos maiores do que os de meu coração para amar o Senhor e se
entristecer por Ele. A viúva de Naim teve o seu filho ressuscitado; todavia, eu mesmo fui
ressuscitado com Cristo para novidade de vida. A sogra de Pedro foi curada de uma febre;
eu, porém, fui curado de uma praga muita mais severa – o pecado. Sete demônios foram
expelidos de Maria Madalena; todavia, de mim mesmo foi expulsa uma legião de
demônios. Maria e Marta foram favorecidas com as visitas de nosso Senhor, mas Ele habita
em mim. A mãe de Jesus o carregava no ventre; entretanto, no meu caso, Ele se formou
em mim como a esperança da glória. Ó Senhor, não me permita ficar atrás dessas
mulheres em gratidão ou tristeza.
(Extraído de Morning by morning, Charles H. Spurgeon)

Amados irmãos,
Como durante este mês de abril estamos comemorando o aniversário de 01 ano do MAR
tenho refletido bastante sobre o papel que o mesmo deve ter na nossa comunidade. Sentimos
que Deus nos incomodava, enquanto liderança, a estar mais próximo de vocês fisicamente e,
principalmente, espiritualmente colocando-nos de coração aberto para exercitarmos a condição
própria do acolhimento.
É imbuído neste sentimento que tanto eu quanto Betânia convidamos a cada um de
vocês para reservar um tempo durante esta semana para ler com calma e, com o auxílio da
Palavra, o texto que se segue. O nosso mais sincero desejo é que vocês possam refletir nestas
verdades e que cada um de nós possa orar a Deus no sentido de desenvolver em si mesmo e em
toda a nossa comunidade o dom da MUTUALIDADE palavra que descreve o dever que cada
cristão tem para com o outro enquanto membro da FAMÍLIA de DEUS. Somos chamados para

servir e não apenas a Deus como também uns aos outros, pois a verdadeira mutualidade é fruto
da relação com Jesus (Jo 15.1-11) e todo gesto de mutualidade se fundamenta no mandamento de
“AMAR UNS AOS OUTROS” (Jo 15.12 e Lc 10.25-27) sabendo que o exemplo da perfeita
mutualidade é a da Trindade (Jo 15.9-10). Por isso ficaríamos muito felizes de saber que vocês
dedicaram tempo a meditar nessas verdades e começaram ou continuaram a desenvolver
atitudes interrelacionais que promovam o acolhimento entre TODAS AS PESSOAS que
frequentam a nossa igreja. Além disso, nos daria muita alegria receber um breve comentário
com a suas impressões sobre o que lerão a seguir.

Proximidade
Leitura Bíblica: Êxodo 3.1-10 e Salmos 145.18
Matthew Henry é escritor de comentários da Bíblia. Certo dia, foi assaltado e fez a
seguinte anotação em seu diário: “Estou agradecido; primeiro, porque nunca fui roubado antes;
segundo, porque, apesar de terem levado minha carteira, não me tiraram a vida; terceiro,
porque, apesar de terem levado tudo, não perdi muita coisa e, quarto, fui roubado: não fui eu
que roubei”. Interessante a forma que ele encontrou para falar a respeito de um problema que
estava enfrentando. Ele não esqueceu que podia ser grato, apesar de ter passado por um mau
momento (leia Sl 34.1).
Ao pensar sobre esta historia, é importante perceber que temos muito mais motivos e
razões para agradecer do que para reclamar. O maior deles, com certeza, é o amor de Deus por
nós. Ele conhece nossas dores e se aproxima com amor. É maravilhoso saber que o Criador se
preocupa conosco, simples e miseráveis criaturas que sofrem da fragilidade eminente do pecado
mundano, em um momento que os valores estão cada vez mais obsoletos. Ser diferente, pode ser
sinônimo de ser estranho e levar a uma exclusão. É Ele é quem pode nos dar a força e a paz
necessárias para seguirmos no caminho.
Assim devemos atuar no nosso ministério (MAR – Ministério de Acolhimento e Recepção)
e em nossa vida cristã em todo o tempo, inclusive, estimulando os nossos irmãos em Cristo a fazêlo. Devemos nos aproximar de quem nos visita e também de quem já convive conosco, com
interesse e respeito demonstrando verdadeiramente o nosso desejo em saber um pouco mais
sobre a história e vivências do outro independentemente de quem seja.
Precisamos lembrar que Deus está próximo de nós e
a cada dia demonstra seu amor incondicional. Mas,
enquanto humano às vezes, ou porque não dizer
continuamente, nos esquecemos disso já que somos
distraídos pelo vazio da decepção, pela dor e por uma
amargura egoísta reflexos do aprisionamento causado pelos
problemas, angústias e tristezas que nos cercam e
consomem a nossa alma.
No texto proposto como leitura bíblica, Deus disse
que tinha escutado o clamor do seu povo e “descido” até
eles, ou seja, ia agir. Da mesma forma, ele nos diz:
“Certamente vi sua aflição, ouvi o seu clamor, sei o quanto você está sofrendo” – e intervém em
nossa vida, é preciso deixá-lo entrar e descansar.
Deus apareceu a Moisés numa sarça que, mesmo pegando fogo, não se consumia.
Quando Moisés se aproximou, soube que o Senhor estava ali e que não poderia aproximar-se
daquele lugar santo de qualquer maneira. Tirar as sandálias era um sinal de reverência e

humildade. Hoje, é muito importante saber que só podemos chegar diante de Deus se nos
humilharmos na sua presença, conscientes da nossa real pequenez, e reconhecermos que
precisamos dEle.

Deus está presente em todas as coisas. Ele não está simplesmente perto. Deus está em
você e espera de sua parte uma atitude contínua de fazer a Sua vontade. E uma dessas atitudes
de fundamental importância é a de estar verdadeiramente com o outro, diminuindo as
“distâncias” que teimam em nos separar. Devemos ser promotores da conectividade fomentando
e ajudando a todos de nossa comunidade e os que nos visitam a se interrelacionarem e a
viverem próximos uns dos outros e então poder dizer: “Todos os que creram estavam juntos e
tinham tudo em comum” (At 2.44). Eis um bom motivo para consagrar a vida a Ele!
Um abraço afetuosamente fraternal, Walmir Sabino
Nosso E-mail: mar@primeiraigreja.org.br
Nosso Blog: www.acolhendo.blogspot.com.br
Nosso Facebook: http://www.facebook.com/#!/ministeriodeacolhimento
Notícias de Primeira
4º ENCONTRO DO MEAME - Atenção jovens esposas! Estão lembradas do nosso próximo
evento do MEAME? Por sinal, é o nosso 4º ENCONTRO!!!! Louvado seja Deus! Vamos
assistir a um bom filme que tem tudo a ver com nossos conflitos de mulher, esposa e mãe.
O título é: “Não sei como ela consegue” É sobre uma mulher/esposa/mãe/profissional.
Muito bom!!!! Também teremos oração e uma palavra edificadora. E, se der, tempo, que tal
um debate sobre o assunto? Será no sábado, 14 de abril às 9:00h na residência de Gena.
O endereço é: Av. Cons. Rosa e Silva, 707 apto. 3301 – Aflitos. Obs: A entrada é pela Rua
Amélia. Contamos com vocês. Infelizmente dessa vez não teremos programação para os
filhos.
DISCIPULADO PARA CASAIS DE PRIMEIRA – A primeira reunião de discipulado para Casais
acontecerá no dia 20 de abril (sexta-feira), às 20:00h. Essas reuniões acontecerão uma vez
por mês, e são de grande importância para aprendermos e trocarmos experiências. Haverá
programação para os nossos filhos. Então, coloque em sua agenda e participe.
II ENCONTRO DE CASAIS DE PRIMEIRA – Será no período de 18 a 20 de maio de 2012, no
Hotel Céu Aberto, valor por casal R$ 360,00 (Esse valor inclui também o jantar do Dia dos
Namorados). As inscrições já estão abertas. Só temos 27 chalés, e muitos já estão
preenchidos, por isso corra que ainda dá tempo. Procure Bruno e Paloma Henrique ou
Samuel e Cláudia Lyra.
DIA MUNDIAL DA SAÚDE – Comemoramos o dia mundial da Saúde com uma maravilhosa
palestra pela Dra. Daniela Catão. A SAF agradece a Dani pelo carinho e dedicação sempre
demonstrado a SAF e as mulheres de nossa Igreja.
PASSEIO A PORÇÃO - Iremos fazer um passeio a cidade de Porção (Cidade da renascença)
no dia 05 de maio de 2012(sábado). Sairemos da igreja as 5:00h da manhã e voltaremos
no final da tarde. Os interessados devem procurar Edir (Dida) e pagar a importância de R$
25,00(vinte e cinco reais), para o transporte. O almoço e lanche é por conta de cada um.

OFERTA VOLUNTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO – Estamos na reta final para iniciarmos a
construção das instalações de nossa PIPR. Neste ano de 2012 estaremos lançando uma
campanha de ofertas voluntárias. Vamos orar a Deus para que Ele nos conceda o
privilégio de participarmos e contribuirmos no avanço do reino. Que a disposição de nosso
coração seja a demonstração de nossa gratidão e amor por tudo o que Deus, em sua
misericórdia, tem feito em nossas vidas e famílias. Ore objetivamente a Deus por isso.
Coloque um alvo, um valor do qual você gostaria de ofertar, e ore para que o Senhor lhe
conceda esta graça para com alegria dedicar a Ele e ao Seu serviço.
TESOURARIA - BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO 2012 - Informamos aos irmãos que utilizam o
boleto para entregarem seus dízimos e ofertas, que os mesmo já estão disponíveis com os
Diáconos de plantão ou na Secretaria da Igreja. Aqueles que recolhem seus dízimos e
ofertas em boletos e depósitos bancários podem consagrar suas ofertas, no momento do
culto, trazendo os comprovantes e colocando nos envelopes devidamente preenchidos.
ESQUECERAM DE MIM – Se algumas Bíblias pudessem falar, elas se queixariam de terem
sido esquecidas na igreja, de não estarem podendo auxiliar o crente a crescer no
conhecimento de Deus e de sua vontade. Não deixe sua Bíblia triste em um banco da
igreja. Procure sua Bíblia (na secretaria) e resgate-a. Ele é o alimento de Deus para a sua
alma e para o seu crescimento espiritual. Não incorra entre aqueles repreendidos por
Jesus: “Errais por não conhecer as Escrituras...” (Mt.22:29). Ouça o conselho do nosso
Mestre Salvador: “Examinais as Escrituras, porque nelas vocês encontraram a vida eterna,
pois elas testificam de mim” (Jo.5:39).
ANIVERSÁRIO DA CP DA ILHA DE ITAMARACÁ – Para a Glória de Deus, no dia 05 de abril,
a Congregação Presbiteriana da Ilha de Itamaracá, completou 14 anos de existência,
EBENEZER (Até aqui nos ajudou o SENHOR!!!).

CANTINHO DA MATURIDADE
A ESSÊNCIA DA VIDA
"Porque como imagina em sua alma, assim ele é." Pv.23:7
Ben Petterson escreveu em seu livro As Grandes Essências:
"Eu tenho uma teoria sobre a terceira idade. Creio que quando a vida nos fizer
murchar, quando as articulações falharem, a pele se enrugar e as veias entupirem e
endurecerem, o que sobrará de nós aquilo que fomos o tempo inteiro, em nossa essência.
O exemplo A é o de um tio distante que por toda a sua vida ele não fez nada além de
buscar novas maneiras de enriquecer. Ele envelheceu com muito conforto, gabando-se da
fortuna que havia juntado. Quando a vida o fez murchar, restando apenas sua essência,
tudo que sobrou foi crua ganância. Era isso que ele tinha cultivado em milhares de
maneiras ao longo da vida. O exemplo B refere-se à avó da minha esposa. Quando ela
morreu com mais de 80 anos já estava senil por vários anos. O melhor exemplo de que
posso lembrar era quando pedíamos a ela que agradecesse a Deus o jantar. Ela segurava
as mãos de quem estivesse por perto, um sorriso largo e embelezador cobria seu rosto, os
olhos se enchiam de lágrimas enquanto derramava o seu amor para Jesus e pelas pessoas.
Quando a vida murchou para ela tudo que sobrou resumia-se no amor a Deus e ao
próximo."
A diferença essencial que surgiu no crepúsculo da vida dessas pessoas foi definida
pelas prioridades que cada qual escolheu enquanto fazia as coisas do dia-a-dia.
Com quem você se assemelharia mais: O Tio ou a Avó.
(Extraído de "Cafezinho com Deus")

AULA DE COMPUTAÇÃO BÁSICA DA TERCEIRA IDADE – Ainda temos duas vagas no
horário da tarde, nas segundas e quartas-feiras. Se inscreva na secretaria da Igreja.
PLANTÃO – De 08 a 14
14 de abril
Presbítero: Eudes Horst
Diáconos: Aurilo Daniel, Inaldo José, Jorge Osvaldo e Manoel Rubens.
Sistema de Som: Klaus Wagner e Jether Peixoto
Regente Congregacional: Sebastião Ventura Filho
Dirigente do Encontro de Oração: Pb. Eudes Horst
Dirigente do Estudo de Doutrina: Rev. Cláudio Albuquerque
PLANTÃO – De 15 a 21 de abril
Presbítero: Josimar Henrique
Diáconos: Antonio Carlos; Dennis José Cavalcanti e Heitor Barros.
Sistema de Som: Klaus Wagner
Regente Congregacional: Sebastião Ventura Filho
Dirigente do Encontro de Oração: Rev. Cláudio Albuquerque
Dirigente do Estudo de Doutrina: Rev. Cláudio Albuquerque
SÚPLICA & INTERCESSÃO
“Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo” Tg
Tg 5:16
Interceda a Deus pelos seguintes irmãos:
Problemas Crônicos de Saúde: Adail Maia – 3442-4701; América Elisabeth (Betinha) –
3241-3271; Anaide Lopes – 3241-8682; Bayard Amorim – 3074-4014; Cecília da Silva –

3445-7526; Clécio Figueiredo – 3268-1833; Gilberto Oliveira – 3459-3354; Inaldo da Silva –
3447-1909; Iracema Araújo – 3462-9392; João Alves – 3426-9361; Manacés Lyra – 32210445; Neide Machado – 3339-5185; Mário Silva – 3038-4383; Vanildo Lima – 3053-5561.
Cansaço da Idade: Abigail Miranda – 3341-3841; Clélia Maia – 3268-6851.
Recuperação de Saúde: Juracy Neves – 3269-3823; Víctor Henrique 8155-4352, Dilma
Figueiredo – 3442-5314; Marlene Vasconcelos (3241-5245); Pr. Nisan Baía (9829-0910), Pr.
Ludgero Bonilha (pedido de Maria Thereza).
Outros Enfermos:
Enfermos: Elelson Jonatan; Ezequiel Ventura – 3223-2467; Magali Cavalcanti; Maria
Clara (bisneta da irmã Edite) – 3034-8048; Roberto Alfredo e José Pires (filho e irmão de
Joserita – 3426-0208); Davidson França (sobrinho de Marlene França), Gentil Lacerda
(irmão de Rejane), Maria de Lourdes Farias e Jovelina (pedido de Juracy), mãe de Jaidson,
Jairo Pires (pai do Dc Guilherme Pires), Marcos Antonio Freitas (filho de Maria Luzinete).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
“Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus” I Timóteo 2:1
Parabéns e que Deus os abençoe!
Dia 08 – Olinda Gomes de Assis – 3421-2332;
Dia 09 – Iracema Araújo de Almeida – 3462-9392; Patrícia Costa Ferreira – 8845-8715;
Dia 10 – Anaide Miranda Lopes – 3241-8682; Heitor Arôxa Barros – 3432-2355;
Dia 14 – Edite Ferreira de Almeida – 3034-8048.
MINISTÉRIO DE MISSÕES
CORÉIA DO NORTE
Sete igrejas subterrâneas são descobertas na Coréia do Norte – Desde a morte
inesperada do líder norte-coreano Kim Jong-ll em 17 de dezembro, que deu o poder do
país a seu filho Kim Jong-Um, a Igreja subterrânea da Coréia do Norte tem visto e
enfrentado uma crescente perseguição.
Há três semanas sete igrejas subterrâneas foram descobertas na Coréia do Norte
disse Tomas Kim, diretor-executivo do Ministério Cornerstone, que está ativamente
envolvido em servir à Igreja norte-coreana. “Tem sido muito difícil para eles”, disse ele.
A liderança do país, aparentemente, está com medo que aconteça no País o que
aconteceu em alguns países do Oriente Médio durante a Primavera Árabe. “Eles estão com
medo de a população se revoltar”, observa Kim.
No dia 15 de abril de 2012 será comemorado o centenário do nascimento de Kim II
Sung, presidente eterno – como é chamado por seu povo – da Coréia do Norte. Nessa
mesma data, terá início a campanha de 30 dias de oração em favor desse país. Não fique
de fora desse período especial de intercessão por nossos irmãos que vivem no país mais
opressivo do mundo ao cristianismo.
(Extraído da Revista Portas Abertas)

LITURGIA
LITURGIA
CULTO MATUTINO - 9:00h

CULTO VESPERTINO – 18:00h

Prelúdio Instrumental (preparação)
Palavra de Boas Vindas

Prelúdio Instrumental (preparação)
Palavra de Boas Vindas

Convite à Adoração
*Leitura Bíblica: Apocalipse 4:11
*Hino: NC-6 “Doxologia

Convite à Adoração
*Leitura Bíblica: Salmo 19:1-10
*Hino: NC-26 “Deus Grandioso”

*Oração de Exaltação

*Oração de Invocação
Coro Boas Novas

Momento de Contrição
Leitura Bíblica: João 18:25-27
Oração de Confissão e Arrependimento
Hino: NC-71 “Perdão”
Recitação do Credo Apostólico

Momento de Consagração
Leitura Bíblica: João 20:11-18
Hino: NC-221 “Vaso de Bênção”
Oração Consagração [crianças]
Louvores Congregacionais

Consagração das Ofertas
Leitura Bíblica: Lucas 24:1-9
Hino: NC-272 “Aleluia ao Cristo Redivivo”
Ofertório & Oração de Dedicação

Contrição e Quebrantamento
Leitura Bíblica: João 20:19-29
Oração de Confissão
Hino: NC-105 “A Certeza do Crente”

Edificação na Palavra
Mensagem: Rev. Icleyber Alves
Celebração da Ceia do Senhor
*Hino: NC-362 “Brilhando por Jesus”
*Benção Apostólica & Tríplice Amém

Palavra de Edificação
Coro Boas Novas
Mensagem: Rev. Icleyber Alves
*Hino: NC-368 “ Despedida”
*Benção Araônica & Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira

Confraternização entre irmãos

Confraternização entre irmãos

CONSELHO DA PIPR
Rev. Cláudio Henrique Albuquerque
Pb. Edson Vieira Santos
Pb. Eudes Horst
Pb. Fernando Luiz Alves Guerra
Pb. Fernando Trajano Arruda Jr
Pb. Josimar Henrique da Silva
Pb. Rildo Teixeira Leitão
Pb. Severino Bernardino Gomes Filho
Pb. Washington Moura de Amorim Jr.
Pb. Wilson Durães Souza Júnior
Pb. Winston Alfredo Morelli Rossiter

JUNTA DIACONAL DA PIPR
Dc. Antonio Carlos Reinaux Gomes
Dc. Antonio de Carvalho Silva Gueiros Neto
Dc. Aurilo Daniel da Cunha Figueiredo
Dc. Aziel Francisco da Silva
Dc. Dennis José Dias Nogueira Cavalcanti
Dc. Fernando Antonio Albuquerque Ângelo
Dc. Heitor Arôxa Barros
Dc. Inaldo José da Silva
Dc. Israel Gueiros Selva
Dc. Jorge Osvaldo Vieira da Silva
Dc. José Bartolomeu dos Santos
Dc. Manoel Gregório Neves Seixas
Dc. Manuel Rubens de Souza Correia

