“Com um beijo trais o Filho do Homem?”
Lucas 22:48

Os beijos de um inimigo são enganosos. Esteja em alerta quando o mundo lhe
mostrar uma face amável, pois ele há de traí-lo com um beijo, assim como o fez ao seu
Senhor. Sempre demonstra grande reverência pelo cristianismo, o homem que está prestes
a apunhalá-lo. Acautele-se da hipocrisia disfarçada que é o escudeiro da heresia e da
infidelidade. Reconhecendo o poder do engano da impiedade, seja sábio como as
serpentes para detectar e evitar os desígnios do inimigo. O jovem destituído de
entendimento foi levado ao erro pelo beijo da mulher estranha (Pv.7:13). Cuidado para
que você também não seja falto de entendimento (Ef.5:15,16).
Que em todo este dia a sua alma esteja tão graciosamente instruída, que “o
agradabilíssimo falar” do mundo não terá qualquer efeito sobre você. Espírito Santo, não
permita que eu, um débil filho de homem, seja traído com um beijo! O que acontecerá, se
você se tornar culpado do mesmo pecado maldito que Judas Iscariotes, o filho da perdição
(Jo.17:12), cometeu? Você foi batizado em nome do Senhor Jesus; é membro da minifesta
igreja dEle e participa da Ceia do Senhor. Tudo isto representa os muitos beijos dos seus
lábios. Você é sincero neles? Se eu não for sincero, sou um vil traidor. Você vive no mundo
de maneira tão descuidada como vivem as outras pessoas, e apesar disso, confessa ser um
seguidor de Jesus? Se isto é verdade, você expõe a religião cristã ao ridículo e conduz
homens a falar mal sobre o nome santo pelo qual é chamado. Com certeza, você está
agindo de modo incoerente. Está sendo um Judas. Seria melhor você nunca ter nascido
(Mc.14:21). Eu sou fiel nesta questão? Então, Senhor, mantenha-me assim.
Ó Senhor, torna-nos sinceros e verdadeiros. Preservar-nos de todo caminho falso.
Nunca permita que venhamos a trair nosso Salvador. Ó Jesus, nós Te amamos. E, embora
Te entristeçamos com frequência, desejamos permanecer fiéis até à morte. Ó Senhor,
guarda-me de professar seguramente minha fé e depois cair no lago de fogo, por ter
traído meu Mestre com um beijo.
(Extraído e adaptado de Morning by morning, Charles H. Spurgeon)

Portanto, acolheiacolhei-vos uns aos outros,
como também Cristo nos acolheu
para a glória de Deus.
Romanos 15.7
Todo cristão quando passa a compor a família de Deus e um só corpo, a saber a igreja,
também é chamado para se tornar um acolhedor. Por tanto, da mesma maneira que devemos
pregar a tempo e a fora de tempo devemos estar atentos a todas as pessoas de nosso convívio
sejam eles nossos irmãos antigos na fé, recém-convertidos ou visitantes que buscam a igreja e
que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Por isso, é muito importante:
Demonstrar uma alegria sincera ao estender as boas vindas, com simpatia e um sorriso.
Após uma breve conversa, anotar os seus dados, oferecer-lhes informação e encaminhá-los aos
assentos ou apresentá-los a alguém que o fará. À saída despedi-los, convidando-os para outra
visita.
Interessar-se pelas pessoas. Além das pessoas que compõem a equipe do MAR (Ministério
de Acolhimento e Recepção) todos os irmãos e irmãs da PIPR devemos ser ACOLHEDORES. A

igreja depende de todos os seus membros para se tornar acolhedora e receptiva. Se você
realmente se preocupa com as pessoas, elas serão capazes de ver isto. Algumas são tímidas e
desejarão que você preserve sua discrição. Outras são gregárias e querem ser interrogadas. Tente
sentir as necessidades dos visitantes tais como dúvidas acerca da localização dos sanitários, o local
de atividades das crianças, etc. Seja tão prestimoso quanto possível e jamais demonstrar pressa,
impaciência, nervosismo, ou intimidade inconveniente. Dê atenção às crianças e adolescentes tal
qual aos adultos.

Busque acolher e receber respeitando às necessidades dos visitantes. Muitas vezes as
pessoas vêm à igreja carregadas de preocupações, desapontamentos e crises pessoais. Tendo
oportunidade, encaminhe as pessoas àqueles a quem elas podem encontrar auxílio como os
pastores, presbíteros, diáconos, professores e outros.
Use seu conhecimento para ir ao encontro das pessoas em seus momentos de necessidade.
É importante ter um bom conhecimento das doutrinas básicas da igreja, para poder responder
questões ou sanar dúvidas dos visitantes.
Procure estar bem informado acerca da organização da Primeira Igreja Presbiteriana do
Recife, seus líderes, e conhecer bem os membros locais. Evite comentar assuntos desagradáveis ou
temas polêmicos com os visitantes. Não comente sobre dificuldades pessoais, de outros irmãos ou
até da igreja com os visitantes. O nosso papel é acolher e não expor.
Um abraço afetuosamente fraternal de toda a equipe do MAR
E-mail: mar@primeiraigreja.org.br
Blog: www.acolhendo.blogspot.com.br
Facebook: http://www.facebook.com/#!/ministeriodeacolhimento

Notícias de Primeira
PRIMEIRA IGREJA ON LINE – Visite a nossa página na net e reprise as mensagens, receba
mensagens devocionais inspirativas, e informe-se sobre a agenda e programações de
nossa igreja. Se por um motivo de força maior você não puder vir ao Culto, ou se estiver
enfermo ou impossibilitado, você poderá acompanhar o culto on line. Acesse nosso site:
www.primeiraigreja.org.br ou pelo portal da IPB: www.ipb.org.br
DISCIPULADO PARA CASAIS DE PRIMEIRA – A primeira reunião de discipulado para Casais
acontecerá na próxima sexta-feira, dia 20 de abril, 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). Últimas vagas. 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.
REUNIÃO DO DEPARTAMENTO MARANATA – Próxima quarta-feira, dia 18, às 15 horas –
residência de Rebeca – fone: 3445-1775.
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 são por conta de cada um.

OFERTA VOLUNTÁRIA PARA 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. Ela 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: “Examinem as Escrituras, porque nelas vocês encontraram a vida eterna,
pois elas testificam de mim” (Jo.5:39).
NOS CÉUS COM O SENHOR – Na semana próxima passada, o irmão de nossa querida
Norma Lacerda, assim como, o da nossa querida Gessiva, partiram para a morada celestial.
Agora eles herdaram as maravilhosas promessas do Salvador. Que a família (esposa e
filhos), bem como irmãos e amigos recebam o consolo que vem do nosso Deus.
CANTINHO DA MATURIDADE
CAMINHOS DA PROVIDÊNCIA
O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nos ensina que "Todas as coisas cooperam
para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito." Nos
caminhos da Providência nada acontece sem propósito.
Na semana passada falando por telefone com um ilustre amigo da cidade de
Fortaleza, que desejava saber mais sobre a cirurgia a que me submetí há algumas
semanas, ele levantou a seguinte indagação: "Por que Deus permite, certas coisas, na vida
de pessoas como você? ( Isto na visão dele junto com outros comentários ).
A resposta foi exatamente o que nos falou o apóstolo Paulo no versículo acima de
Romanos 8:28, e mais o que deixou escrito na 2a. Carta aos Tessalonicensses 5:18: "Em
tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco."
O poeta sacro envolvido por uma feliz visão da Soberania de Divina, assim se
expressou: "As Tuas mãos dirigem meu destino - Oh! Deus de amor que seja sempre assim!"
E continua o poeta: "As Tuas mãos dirigem meu destino - ACASOS para mim não haverá, o
grande Pai vigia o meu caminho - E sem motivo não me afligirá!"
Um dos grandes recursos da Fé é o de nos levar a compreender que nada nos
acontece por ACASO. Tudo está determinado por Deus e debaixo da Sua Soberania para
a Glória do Seu Nome e para o bem dos seus escolhidos. Só temos que dizer como o rei
Davi: "O Senhor é o meu Pastor; NADA ME FALTARÁ!"
Agradeço a Deus, aos médicos que me operaram, e a muitas outras pessoas da
família biológica e da família da fé, a minha recuperação. Aprendi muito nestas últimas
semanas. Tive muito tempo para ler, meditar e orar. Estamos juntos novamente para

darmos sequência, com a Graça do Pai, aos planos de trabalhos já programados,
principalmente com a "Terceira Idade" de nossa amada Ia. Igreja do Recife. Agradeço as
constantes orações dos irmãos da sede e das congregações também. Agradeço o apoio e
compreensão do amado Rev. Cláudio, do Conselho, da Junta Diaconal e da Comissão da
"Terceira Idade." Que a Bênção Divinal recompense a todos.
Louvado seja DEUS que nos dá a vitória por CRISTO JESUS, NOSSO SENHOR!
Um forte abraço, Rev. Nisan Baía
PLANTÃO – De 15 a 21 de abril
Presbíteros: Manhã – Washington Amorim Júnior – Noite – Fernando Trajano
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
PLANTÃO – De 22 a 28 de abril
Presbítero: Winston Alfredo Rossiter
Diáconos: Antonio Neto, Aziel Francisco e Fernando Ângelo
Sistema de Som: Lucas e Otávio
Regente Congregacional: Sebastião Ventura Filho
Dirigente do Encontro de Oração: Pb. Eudes Horst
Dirigente do Estudo de Doutrina: Sem. Diogo Freitas
SÚPLICA & INTERCESSÃO
“Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo” Tg 5:16
Interceda a Deus pelos
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 José –
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: Joserita Rossiter, 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: Elelson Jonatan; Ezequiel Ventura – 3223-2467 (irmão de Sebastião
Ventura); 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), Marlene Araújo (mãe do miss. Jaidson, Jairo Pires (pai do Dc.
Guilherme Pires).
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 15 – Ivaldo José de Moraes – 8867-0758; Juliana Vitalino Trajano – 3031-5739;
Marlene Aires de Vasconcelos – 3241-5245; Pedro Henrique Constantino Pontes – 97848838;
Dia 16 – Adriana Paula Carneiro Cavalcanti – 3265-0223; Amanda Elisabeth Andrade de
Melo – 3274-0879;
Dia 18 – Janete Morelli Rossiter – 3429-7876, Mateus Vieira da Silva – 3229-1360; Priscila
Vieira da Silva – 3229-1360;
Da 19 – Alessandra Elisabeth Varela dos Santos – 3442-1203; Cláudia Neiva Mello Costa
de Carvalho – 3034-7170;
Dia 20 – Samuel Silva de Araújo – 3441-8749;
Dia 21 – Jether de Matos Peixoto – 3082-0129.
MINISTÉRIO DE MISSÕES
RELATÓRIO DE CAMPO
Vimos expressar gratidão aos irmãos do Ministério de Missões que fizeram parte da
caravana missionária aqui na cidade de Dores. Agradecemos a PIPR que participou orando
e contribuindo. Também agradecemos ao Conselho da Primeira Igreja que tem apoiado e
incentivado este ministério que tem abençoado muitas cidades, igrejas e obreiros. Que o
Senhor continue a abençoá-los ricamente.
Na tarde da sexta feira, dia em que os penitentes sairiam gemendo e agonizando
pelas ruas de Dores, a caravana dos piedosos do Senhor saiu de rua em rua louvando e
levando a mensagem d’Aquele que foi Homem de Dores, que deu sua alma como oferta
pelo pecado, para que todo aquele que n’Ele crê não mais sofra a penalidade do pecado.
À noite, enquanto toda a cidade esperava atenciosamente o espetáculo que teria como
protagonista o senhor morto e a procissão dos penitentes flagelados, como coadjuvantes,
a igreja adorava o Senhor da vida, e pregava a Sua viva e vivificadora Palavra.
No sábado pela manhã retornamos às ruas distribuindo folhetos realizando cultos
relâmpagos. À tarde visitamos 40 casas, 3 delas pediram estudos e 9 abriram sua portas
para outras visitas. Só conheceremos plenamente os resultados deste avanço na glória,
mas, já temos visto algumas mudanças ocorrendo.
Primeiro, o renovo que a presença dos irmãos trouxe para mim e para minha família.
Os irmãos não fazem idéia do bem que nos fez tê-los conosco esses dias. Segundo, o
desprendimento, renúncia, alegria demonstrado por cada membro da caravana - uma
aplicação prática do que Paulo fala em 2º Co 8.5 - levou alguns irmãos refletirem sobre a
forma cômoda que têm conduzido suas vidas. Terceiro, pessoas que receberam folhetos,
viram a caravana passar louvando pelas ruas da cidade, mas, que, por algum motivo, não
receberam uma visita da dupla de “avancistas”, já estiveram visitando a igreja. Um senhor
que retirou um folheto deixado na sua caixa de correio, ao saber que eu era membro da
igreja que tinha deixado o folheto me pediu explicações sobre a Bíblia e abriu as portas da
sua casa para nos receber. Deus tem sua maneira própria agir. Cabe a nós, descansar,
confiar e trabalhar.
Temos muito a fazer! Contamos com vossas orações por nós, para que o Senhor nós
dê sabedoria, renove nossas forças, na condução da Sua obra.
Mais uma vez agradecemos pelo apoio. Em Cristo, Senhor nosso,
Nossa Senhora das Dores – SE, Miss. Dameão e família.
ARMARINHO MISSIONÁRIO – Está precisando ser reabastecido. Deus ama a quem dá com
alegria.
DECISÃO – Este é o nome do Programa de Rádio da Congregação Presbiteriana em
Aliança, são todas as quartas-feiras, às 18 horas. Ore para que o programa chegue onde
não podemos ir.

JORNAL BRASIL PRESBITERIANO – Renovação ou nova assinatura preço R$ 20,00, falar
com Marilene ou Norma.
JUVENTUDE – Ontem a juventude (UPA e UMP) da nossa Igreja passou o dia com os
jovens da congregação de Nazaré da Mata e Aliança. Certamente, Deus derramou suas
bênçãos sobre eles.
III ENCONTRO DE OBREIROS PLANTADORES DE IGREJAS DA JMN - Será no período de
22 a 25 de maio, coordenado pelo Ministério de Missões da PIPR. Ore e colabore. Tudo
para Honra e Glória do Senhor!
LITURGIA
CULTO MATUTINO – 09 horas
Prelúdio Instrumental (preparação)
Palavra de Boas Vindas

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica: Eclesiastes 5:1-2
*Oração de Adoração e Invocação
*Hino: NC-124 – Benigna Luz
Cânticos Congregacionais
Momento de Contrição
Leitura Bíblica: João 12:3-8
Oração de Contrição (Silenciosa)
Hino: NC-131 – Vida Santificada
Momento de Consagração
Leitura Bíblica – Deuteronômio 26:12-15
*Ofertório – Hino: NC-224 - Consagração
Oração de Dedicação e Gratidão
Momento de Edificação
Mensagem: Rev. Cláudio Albuquerque
*Oração Final
*Benção Apostólica & Tríplice Amém
Notícias de Primeira
Confraternização entre irmãos
*Congregação em Pé.
10:30h – Escola Bíblica Dominical
CULTO VESPERTINO – 18 horas
Prelúdio Instrumental (preparação)
Palavras de Boas Vindas

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica: Salmo 34:1-3
*Hino: NC-42 – Grande Amor de Deus
*Oração de Adoração e Invocação
Louvores Congregacionais

Momento de Consagração
Consagração
*Leitura Bíblica: Lucas 21:1-4
*Ofertório – Hino: NC-225
*Oração de Gratidão [crianças]
Coro Salmos
Momento de Contrição
Leitura Bíblica: Mateus 26:47-50
Contrição e Confissão de pecados
Certeza do Perdão: Provérbios 28:13
Hino: NC-260 – Amor que Vence
Coro Salmos
Momento de Edificação
Mensagem: Rev. Cláudio Albuquerque
Oração Final
*Benção Araônica & Tríplice Amém
Notícias de Primeira
Confraternização entre irmãos
*Congregação em Pé

EQUIPE PASTORAL

PRESBÍTEROS

Rev. Cláudio Albuquerque
Rev. Nisan Baía
Rev. Fúlvio Leite
Rev. Edelson Lacerda
Rev. Arthur de Paula
Miss. Jaidson Araújo
Miss. Márcio Cristino
Sem. Diogo Freitas
Sem. Edilton Carvalho

Pb. Edson Vieira Santos
Pb. Eudes Horst
Pb. Fernando Guerra
Pb. Fernando Trajano
Pb. Josimar Henrique
Pb. Rildo Leitão
Pb. Severino Gomes
Pb. Washington Amorim
Pb. Wilson Duraes
Pb. Winston Rossiter

DIÁCONOS
Dc. Antonio Carlos Gomes
Dc. Antonio Gueiros Neto
Dc. Aziel Silva
Dc. Bartolomeu Santos
Dc. Daniel Figueiredo
Dc. Dennis Cavalcanti
Dc. Fernando Ângelo
Dc. Heitor Barros
Dc. Inaldo Silva
Dc. Israel Selva
Dc. Jorge Vieira
Dc. Manoel Rubens
Dc. Manoel Seixas

