capa
“Derramei“Derramei-me como água,
os meus ossos se desconjuntaram.”
Salmos 22:14

A terra e o céu já contemplaram um espetáculo mais deplorável do que este? O
Salmo 22 é um salmo messiânico que trata do sofrimento final do Messias. Tanto na alma
como no corpo, nosso Senhor se sentiu tão fraco como a água derramada no solo. O ato
de colocar a cruz no buraco sacudiu a Jesus com grande violência, retesou-Lhe os
ligamentos, causou-Lhe dores em cada nervo e deslocou seus ossos. Sobrecarregado com
o seu próprio peso, o Sofredor sentiu o esgotamento crescendo a cada momento daquelas
seis longas horas. O sentimento de debilidade e fraqueza geral se mostrou excessivamente
poderoso, enquanto aos seus próprios olhos Ele se tornava nada mais do que um corpo de
miséria e de enfermidade crescente. Quando Daniel teve a grande visão, assim ele
descreveu sua sensação: “Não restou força em mim; o meu rosto mudou de cor e se
desfigurou, e não retive força alguma” (Dn.10:8). Quão desanimado e abatido Ele deve ter
ficado quando contemplou a terrível visão da ira de Deus, sentindo-a em sua própria alma!
Sensações como as que nosso Senhor suportou teriam sido insuportáveis para nós;
e a perda de consciência nos teria sobrevindo para nos livrar de tais sensações. Mas, no
caso de nosso Senhor, Ele foi ferido e sentiu a espada. Ele esvaziou todo o cálice, sorvendo
cada gota. Quando nos prostramos diante do trono de nosso Senhor exaltado, devemos
recordar bem o caminho por intermédio do qual Ele preparou-nos um trono de graça. Em
espírito, devemos beber do cálice de nosso Senhor, para sermos fortalecidos na hora de
nossa aflição, sempre que ela nos encontra. Em seu corpo cada membro sofreu e assim
deve ser no espírito. Entretanto, assim como o seu corpo ressurgiu sem dor e aflição, ileso
em glória e poder, assim seu corpo espiritual ressurgirá da fornalha com nada mais que
cheiro de fogo.
(Extraído e adaptado de Morning by morning, Charles H. Spurgeon)

Contra-capa

“Sejam mutuamente hospitaleiros...” 1Pe 4:9ª
Os princípios básicos para a verdadeira comunhão cristã e para a edificação entre
os irmãos incluem a mutualidade.
mutualidade Essa vida recíproca, sob o ponto de vista bíblico, precisa
ser praticada, desenvolvida e aperfeiçoada de modo consciente por todos os cristãos.
Da raiz latina mutuus, a mutualidade é a qualidade ou estado do que é mútuo;
reciprocidade, permutação, troca. No Novo Testamento grego, os imperativos de
mutualidade são caracterizados pelo pronome recíproco. Este pronome é derivado da
palavra allos (outro). Sua função é indicar uma relação de reciprocidade, mutualidade,
troca, elo entre os sujeitos de uma oração. A tradução comum encontrada em várias
versões da Bíblia para ele é uns aos outros.
outros Portanto, é possível afirmar que mutualidade
é um estilo de vida que diz respeito às atitudes que os cristãos têm uns para com os
outros e uns em favor dos outros, para expressar o seu mútuo amor e unidade. A

mutualidade constitui uma parte tão importante da vida da igreja que precisa ser
praticada por todos nós. Ela precisa ser desenvolvida e aperfeiçoada.
“Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de
quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta,
junta segundo a justa
cooperação de cada parte,
parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em
amor.” (Ef 4: 15-16)

Quando tomamos consciência de que estamos servindo a Deus na pessoa dos
irmãos, nossas atitudes são transformadas. Passamos a dar o melhor de nós mesmos em
cada palavra, em cada gesto, sempre com um alegre sorriso. Olhamos para cada pessoa
com mais ternura, acolhemos com mais bondade e dedicação de maneira que o outro se
sinta percebido e cuidado. Portanto, sejamos todos e cada um de nós mais acolhedores
com todos os nossos irmãos e com todos aqueles que nos visitam, pois diz a Palavra:
“acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus.” (Rm 15.7)

Um abraço afetuosamente fraternal, Walmir Sabino (MAR)
Nosso E-mail: mar@primeiraigreja.org.br
Nosso Blog: www.acolhendo.blogspot.com.br
Nosso 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
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.
PASSEIO A POÇÃO - A SAF está promovendo um passeio a cidade de Poção (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. PLENÁRIA - Próximo domingo, às 16 horas. Participe!
FÉRIAS PASTORAIS – O Pr. Cláudio estará gozando férias de 26 de abril a 15 de maio,
quando retornará as suas atividades.
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.
ATENÇÃO JUVENTUDE - Nos dias 4 e 5 de Maio, teremos nosso 1º Dia de Convivência.
Serão dois dias de integração e comunhão, onde realizaremos algumas atividades de
integração juntos e teremos a oportunidade de nos conhecermos mais e fazer novos
amigos. Será na casa de praia de D. Rute Vitalino em Pau Amarelo. Sairemos da PIPR no dia
04/05 às 19h e retornaremos dia 05/05 às 20h30. Teremos transporte para nos levar e nos
trazer. O custo será de R$ 30,00 por jovem (incluso transporte e alimentação). Corra e faça
sua inscrição com a Diretoria da UPA/UMP. As vagas são limitadas! São apenas 30 vagas!

NASCEU MICAEL
MICAEL – Os irmãos Ted Ander e Isabel Spacov estão de parabéns, pois o Senhor
lhes concedeu mais uma herança, o pequeno Micael. Que o Senhor os abençoe!
MINISTÉRIO DE MISSÕES
Relatório de Campo Missionário
Sevilha, 28 de Março de 2012, Queridos irmãos em Cristo, saudações.
Na semana passada recebemos 1.400 quilos de alimentos doados pela União Europeia
que corresponde à 4ª Fase da entrega dos produtos. Essa aparente quantidade se converte em
um dilema para nós, considerando a necessidade de muitas famílias que estão sem trabalho e
sem nenhuma fonte de renda. Antes falávamos desta forma em relação aos imigrantes, porém
hoje esta realidade tem uma nova cara porque o número de famílias espanholas necessitadas
tem crescido e muitas nos têm procurado e insistido em formar parte da nossa lista. Temos dado
prioridade aos que estão sem trabalho e têm filhos pequenos. Doe muito o coração quando
temos que fazer uma triagem, porém o próprio Banco de Alimentos determina as condições que
devemos seguir e a Nayra e eu procuramos cumprir exatamente a orientação, principalmente
pelo testemunho da Igreja diante de uma dura realidade.
No domingo, dia 11 de março, se converteu no culto uma senhora, chamada Maria
Dolores. A Loli, como é conhecida, é uma espanhola que já havia assistido o culto algumas
vezes e, por causa do testemunho da Igreja na entrega fiel dos alimentos, ela foi pouco a pouco
sendo trabalhada pelas mãos do Senhor e, neste domingo, aceitou a Cristo como seu Salvador e
Senhor. A Maricarmen, outra senhora da igreja, está responsável pelos estudos de integração e
esperamos que em breve possamos vê-la se batizando e fazendo a sua profissão de fé.
No primeiro domingo de abril, receberemos como membro comungante a Mércia, uma
adolescente de 13 anos que estava sendo discipulada pela Ruth. A Mércia está conosco desde
que chegou do Brasil e o curioso disso é que ela vai sozinha à igreja e leva a sua irmã pequena.
A sua mãe aceitou a Cristo conosco e nos visita uma vez ou outra, mas semana passada me
falou por telefone que voltará a frequentar a Igreja. Oremos por ela.
A oferta que as crianças da igreja destinaram à compra de 20 Bíblias para irmãos da
Igreja do Kênia já se tornou uma realidade, conforme as notícias e fotos enviadas pela Família
Matioli, missionários amigos da IPB de Brasília. Mostramos as fotos para a Igreja de Sevilha e isso
nos encheu de alegria e ânimo para seguir conhecendo os demais países e suas necessidades,
conforme as metas para a escola dominical.
Domingo, dia 19 de março, comemoramos o dia dos pais. O momento de gratidão ficou
sob a responsabilidade das mulheres e contou com a participação das crianças.

Queridos, obrigado por formarem parte da nossa vida e recebam o nosso
agradecimento por suas orações e pelas ofertas mensais enviadas tão fielmente.
Em Cristo Jesus, Pr. Everton Pitta e família.
PEDIDOS DE ORAÇAO: 1 - Por nossa Família; 2 - Pelo trabalho de evangelização
desenvolvido nas escolas; 3 – Por novas conversões e pelo discipulado dos novos
convertidos; 4 – Pela vida e crescimento espiritual de nossa Igreja.
FAÇA A SUA DOAÇÃO – O Armarinho Missionário está precisando ser reabastecido. Faça
sua doação, e lembre-se: “Deus ama a quem dá com alegria”.
JORNAL BRASIL PRESBITERIANO – Renove ou faça sua assinatura do periódico da IPB.
Valor da assinatura anual R$ 20,00 com Marilene ou Norma.
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!
DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO – Estamos orando pela Coréia do Norte, onde os cristãos
são mais perseguidos. Nos dia 22 a 29 de abril, – ore especificamente sobre as relações da

Coréia do Norte e do Sul. Ore para que a verdadeira paz seja encontrada por ambos os
países em Cristo Jesus. Ore para que cristãos brasileiros possam falar do amor de Deus aos
norte-coreanos. Peça a Deus por aqueles que têm sofrido torturas em prisão perseverem
na fé.
CANTINHO DA MATURIDADE
MATURIDADE
SECRETARIA DA TERCEIRA IDADE DO PPNB
PPNB - PROGRAMAÇÃO - 2012
ABRIL:
ABRIL: Dia 12 – Reunião da Comissão, 5ª feira às 15:00h; Dia 28 - Reunião de Coordenação, Sábado
(feriado) às15:00h. JUNHO: Dia16 – 3º Aniversário da 3ª Idade da IP Centenário, Sábado às 15:00h.
JULHO:
JULHO: Dia 07 - 3º Aniversário da 3ª Idade da IP CDU, Sábado às15:00h; Dia 21 - 2º Aniversário
da 3ª Idade da IP Bongi, sábado às 15:00h. AGOSTO:
AGOSTO: Dia O4 - 2º Aniversário da 3ª Idade da IP San
Martin, Sábado às 15:00h; Dia 18 - 3º Aniversário da 3ª Idade da PIPRecife, Sábado às 15:00h; Dia
25 - 3º Aniversário da 3ª Idade da IP Cordeiro, Sábado às 15:00h. SETEMBRO:
SETEMBRO: Dia 15 – Reunião
com Encontristas, às 15:00h na IP Madalena; Dias 21 a 23 acontecerá o 4º ENCONTRÃO DA
SECRETARIA DA TERCEIRA IDADE no Hotel Ciprestre em Aldeia; Dia 29, o Re–Encontro na IP
Madalena. OUTUBRO:
OUTUBRO: Dia 06 - 18º Aniversário da 3ª Idade ”Águias de Cristo” da IP Madalena
(Aniversariantes do 3º Trimestre). NOVEMBRO:
NOVEMBRO: Dia 17 - Encontro da Secretaria da 3ª Idade do
Sínodo de PE que tratará do tema: “Socorro, estou na Terceira Idade!”.

REUNIÃO – Convidamos todos os membros da Comissão da “Terceira Idade” da PIPR
para uma importante reunião no dia 27, sexta-feira, às 19 horas, na sala da biblioteca.
PLANTÃO – De 22 a 28 de abril
Presbítero: Manhã ----------- Noite - Wilson Durães
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
PLANTÃO – De 29 de abril a 05 de maio
Presbítero: Edson Santos
Diáconos: José Bartolomeu, Israel, Manoel Seixas e Walter.
Sistema de Som: José Carlos e Saulo
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 seguintes irmãos:
Problemas Crônicos
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; Ismael Filgueira – 3444-8364; João Alves –
3426-9361; Manacés Lyra – 3221-0445; Neide Machado – 3339-5185; Mário Silva – 30384383; Vanildo Lima – 3053-5561 .
Cansaço da Idade: Abigail Miranda – 3341-3841; Clélia Maia – 3268-6851.

Recuperação
Recuperação de Saúde: Joserita Rossiter, Juracy Neves – 3269-3823; Víctor Henrique 81554352, Dilma Figueiredo – 3442-5314; Marlene Vasconcelos (3241-5245); Pr. Nisan Baía
(9829-0910) e Rejane Lacerda.
Outros Enfermos: Elelson Jonatan; Ezequiel Ventura – 3223-2467 (irmão de Sebastião
Ventura); Magali Cavalcanti (filha da saudosa Noemi); 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), Maria de Lourdes Farias e Jovelina (pedido de
Juracy), Marlene Araújo (mãe do miss. Jaidson), Jairo Pires (pai do Dc. Guilherme Pires).
Agradecimento: Gentil Lacerda e Pr. Ludjero Bonilha.
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 22 – Carlos Alberto Arruda Fabrício – 3341-5885; Gilberto Clementino de Oliveira –
3459-3354;
Dia 25 – Cleyde Sobral Pereira Rocha – 3491-3815; Leonida Vital Lima – 3053-5561;
Mayara Fontes Leite de Sá – 3268-8221;
Dia 26 – Clarissa Vilela Silva Figueiredo – 9820-5092; Gilberto de Souza França – 3268 6272; Lucas Feitosa Leite – 3242-1177; Rômulo Athaide – 3461-4588;
Dia 28 - Márcio Roberto Freitas – 3223-4909; Pr. Nisan Baía da Rocha – 9829-0910; Victor
Lubambo Gueiros – 3268-2284.
LITURGIA
CULTO MATUTINO – 09:00h

CULTO VESPERTINO – 18:00h

Prelúdio Instrumental

Prelúdio Instrumental

Chamada à Adoração
*Cânticos Congregacionais
*Leitura Bíblica: Salmo 42:1
*Oração de Invocação e Adoração

Convite à Adoração
*Leitura Bíblica: Apocalipse 21:1-7
*Oração de Adoração
Louvores Congregacionais

Momento de Contrição
Leitura Bíblica: Salmo 41:4
Oração de Confissão
Hino: NC-128 “Comunhão Preciosa”
Leitura da Lei de Deus: Êx.20:3-17

Consagração das Ofertas
*Leitura Bíblica: Salmo 96:7-9
*Hino: NC-172 “Chuvas de Bênçãos”
*Oração de Dedicação
Coro Boas Novas

Dedicação e Consagração
*Leitura Bíblica: Salmo 41:1-3
*Hino: NC-110-A “Crer e Observar”
*Oração de Consagração

Contrição e Quebrantamento
Leitura Bíblica: Efésios 4:25-31
Oração de Confissão
Hino: NC-67 “Coração Quebrantado”

Edificação na Palavra
Mensagem: Rev. Cláudio Albuquerque
*Oração
*Benção Apostólica
* Tríplice Amém

Palavra de Edificação
Coro Boas Novas
Mensagem: Rev. Evandro Silva
*Oração & Benção Apostólica
* Tríplice Amém

Anúncios

Anúncios

* Congregação de pé

* Congregação de pé

Escola Bíblica Dominical –10:30h.

EQUIPE PASTORAL
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

PRESBÍTEROS
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

