Boletim Dominical

nº 16 ano 53

10 de maio de 2012

Fundada em 11 de agosto de 1878

“Meu refúgio és tu no dia mal”

Equipe pastoral

Jeremias 17:17

Pr. Claudio Henrique Albuquerque

A vereda do crente nem sempre é tão resplandecente como a
luz do sol.O crente tem as suas ocasiões de trevas e de tempestade.
É verdade que está escrito na Palavra de Deus: “Os seus caminhos são
caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz” (Pv.3:17). É uma
grande verdade: confiar em Deus traz felicidade na terra e benção no
céu. A experiência nos diz que “a vereda dos justos é como a luz da
aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito” (Pv. 4:18). Às
vezes, porém, esta luz é eclipsada. Em certas ocasiões, nuvens escuras
encobrem o sol do crente, fazendo com que ele ande nas trevas e não
veja qualquer luz.

Rev. Fúlvio Anderson Leite

Efetivo:
Auxiliar:

Existem muitos crentes que têm se regozijado na presença de
Deus por um tempo. Eles têm se aquecido ao sol nos primeiros estágios
de sua carreira cristã. Eles têm andado por entre os “pastos
verdejantes”, ao lado das “águas de descanso” (Sl.23:2). Todavia,
repentinamente percebem que o céu glorioso está repleto de nuvens.
Ao invés da terra de Gósen, eles têm de trilhar o arenoso deserto. Em
lugar das doces águas, encontram fontes turbulentas, amargas ao seu
paladar. Eles dizem: “Se fôssemos filhos de Deus, isto não aconteceria”.
Oh! Não diga isso, você que anda na escuridão! O melhor dos santos de
Deus tem de experimentar provações. O mais querido dos filhos dEle
tem de levar a cruz. Nenhum crente tem desfrutado de prosperidade
perpétua, nenhum pode sempre pendurar sua harpa no salgueiro (ver Sl
137:2).
Talvez o Senhor lhe outorgou, no início da vida cristã, um caminho
tranquilo e sem nuvens, porque você era fraco e tímido. Ele abrandou o
vento para sua ovelha tosada, mas agora que você está mais forte em
sua vida espiritual, tem de passar pela rígida experiência de crescer até
à maturidade do filho de Deus. Precisamos de ventos e tempestades
para exercitar nossa fé, cortar o galho podre da autoconfiança e nos
arraigarmos com maior firmeza em Cristo. O dia mau nos revela o
glorioso valor de nossa esperança.

(extraído e adaptado de Morning by morning,Charles H.Spurgeon).
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MINISTÉRIO DE MISSÕES
Graça e Paz, irmãos amados da PIPR.
Escrevemos com prazer para dar noticias de nosso trabalho na região de Barra do CordaMA, junto às aldeias indígenas Guajajara, e na cidade, nos bairros de predominância indígena e no
centro de treinamento (CTBCH).
O trabalho está produzindo frutos e sabemos que Deus é que nos trouxe para esta região.
Iniciamos o nosso trabalho
na aldeia Sardinha e fomos bem
recebidos pelos irmãos. Eu fui
batizado deTÃMUI (avô), no centro de
treinamento o nome é PIRÃNTÃ
(peixe de casco duro), não querem
chamar a Marília de vovó. A aldeia
Sardinha fica a uma hora e meia de
viagem. Estamos nos planejando para
ir todo último final de semana do mês,
e a cada 15 dias ir nas quartas-feiras.
No caminho, em direção a
Sardinha, nos deparamos com uma
aldeia chamada RioCorda, ali faremos
estudos com as crianças e adultos.
Este trabalho já está acordado com o
Cacique Sheik e será realizado nas
quartas-feiras que não formos para a
Sardinha. Já fomos duas vezes à
aldeia Rio Corda, dando inicio ao
trabalho onde passaremos o filme,
Jesus. O cacique convidou até gente
da FUNAI e aldeias vizinhas, será uma
oportunidade excelente para pregar a
Palavra.
Na aldeia Patizal, com a
cacique Marinalva, estamos nos
sentindo em casa. O trabalho está sendo realizado aos sábados. Três jovens tomaram decisão de
entregar suas vidas a Jesus. Na aldeia Kitara está sendo feito cultos nos domingos a tarde.Temos uma
classe de discipulado, com as crianças, e depois um culto de adoração. Eles têm recebido bem o
ensino da Palavra de Deus.
Há um grupo de pessoas que se reúne na casa de dona Lindalva (no INCRA). Esse grupo vem
crescendo. Houve três decisões no último sábado. Fazemos discipulado nas terças-feiras e o Pastor
Bené dirige um culto aos sábados. No bairroTamarindo as visitas feitas têm dado frutos.O Pr.Genildo
(nativo) tem feito o discipulado com os novos crentes. Estamos procurando um lugar para alugar e
iniciar uma Igreja ali. O culto dirigido aos indígenas na Igreja Presbiteriana continua todas as sextas
pela manhã.
Orem conosco pelo trabalho naSardinha, pois o cacique é intransigente e arrogante, e acha
que tudo pertence a ele, e deve trabalhar para ele. Rogue ao Senhor para eu ter sabedoria para lidar
com essa situação. Ore pelos caciques: Dona Marinalva (aldeia Patizal); Sr. Pedro (aldeia Kitara),
Sheik (aldeia RioCorda). Peça pelas reuniões na casa de dona Lindalva no bairro do INCRA.
Peça por nossa Saúde para enfrentarmos as estradas que são muito difíceis. Ore para termos
condições de comprarmos uma Toyota Bandeirante, atualmente temos usado a do Pr. Bené. Peça a
Deus que levante mais missionários para morar nas aldeias. Temos convite para trabalho em uma
região com 30 aldeias e precisamos de no mínimo mais 3 casais de missionários.
Somos gratos pela parceria desta amada Igreja na caminhada.Que nosso Bondoso Deus os
sustente emSuas Poderosas Mãos. "O Deus dos céus é que nos dará bom êxito" Ne 2:20
Ubiratan e MaríliaGouveia
umgouveia@gmail.com
caixa postal 10 cep 65950000, Barra doCorda, MA.Cel (99)81293704(tim)
Poupança Bradesco ubiratan p. gouveia Nº 468084-7 ag.3202-6 (Afogados, Recife)
Poupex-Banco do Brasil : Marília G.Pita Gouveia nº5.225-6 ag.1641-1(Benevides/PA)
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─

II ENCONTRO DE CASAIS DE PRIMEIRA
– O nosso II Encontro deCasais de Primeira
acontecerá no Hotel Fazenda Céu Aberto,
em Gravatá nos dias 18 a 20 de maio de
2012.O preletor será o Dr.Valdeci Silva. Se
você passou batido nessa, se programe
para o próximo que acontecerá no 2º
semestre. Fique ligado.
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!
EXECUTIVA – Dia 08 de maio (terçafeira), às 20 horas.
PASTOR DE FÉRIAS – O Pr.Cláudio estará
gozando férias de 26 de abril a 15 de maio,
quando retornará às suas atividades. Os
pastores Nisan auxiliado por Fúlvio
responderá pela Igreja nesse período.

GUILHERME E FAMÍLIA – Que o nosso
Deus console o Dc. Guilherme e família,
devido o falecimento de seu genitor, Sr.
Jairo Pires.
ORAÇÃO PELA CORÉIA DO NORTE (30
de abril a 06 de maio) - Ore pelos
refugiados norte coreanos. Agradeça a
Deus porque muitos coreanos têm
encontrado asilo em outros países. Ore
para que os fugitivos possam ter tido um
encontro com Cristo. Interceda pelo
governo chinês para que não deporte os
fugitivos para a Coréia do Norte, onde
sofrerão duras retaliações. Peça a Deus
pela paz do país e que seja um governo que
O glorifique.
FAÇA A SUA DOAÇÃO – O Armarinho
Missionário está precisando ser
reabastecido. Faça sua doação, e lembrese: “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!
AVISOS PARA O BOLETIM –
Informamos que os avisos/anúncios para
o boletim da nossa Igreja, devem ser
enviados até as quartas-feiras, às 11:30h.

notícias
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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.
A c e s s e
n o s s o
s i t e :
www.primeiraigreja.org.br ou pelo
portal da IPB: www.ipb.org.br
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─ PROJETO SOCIAL ─

“Os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre...” Mc.14:7ª
Amados Irmãos da PIPR. O Instituto Filadélfia vem trabalhando há 30 anos com crianças e
adolescentes na prevenção da marginalidade, drogas, prostituição infantil e violência
(doméstica/sexual). Hoje são atendidas 150 crianças/adolescentes e 70 famílias. A comunidade do
Vietnã (Bongi), em que está inserido, é de alta complexidade social, necessitando das nossas orações
e intervenções enquanto igreja fundadora.
No dia 23/04/12, devido a falta de verba para pagamento de recursos humanos, entramos
em recesso para aguardar respostas de Editais Públicos.
Queremos sensibilizar os irmãos da necessidade de orações, de voluntários em todas as
áreas e ofertas financeiras para conseguirmos manter um trabalho que foi iniciado pelo Rev.
Benedito Matos, e com certeza não é vontade de Deus que deixe de funcionar.
O Instituto Filadélfia precisa de sua ajuda. Os interessados em ajudar devem procurar
Letícia Gomes (Leticinha) – 8842.6592; 9606.9177; Maria do Carmo (Carmy) – 8541.5766 ou fazer
oferta para a Igreja em nome do Projeto Filadélfia ou depósito no Banco Itaú, Ag-1247-5 c/c-31068-1
em nome do Instituto Filadélfia.
Contamos com seu apoio para seguirmos nessa obra preciosa para oSenhor.
Instituto Filadélfia
R.Avertano Rocha, 330 Bongi
Fone: 3355.4995; 3227.6046

─ SÚPLICA & INTERCESSÃO ─
"Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo" Tg 5: 16
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Interceda a Deus pelos seguintes irmãos:
Problemas Crônicos de Saúde
Adail Maia – 3442-4701;
América Elisabeth (Betinha) – 32413271;
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;
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Neide Machado – 3339-5185;

Outros Enfermos

Mário Silva – 3038-4383;

Elelson Jonatan;

Vanildo Lima – 3053-5561

Ezequiel Ventura – 3223-2467 (irmão
de Sebastião Ventura); Magali
Cavalcanti (filha da saudosa
Noemi);

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) e Rejane
Lacerda.

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),
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─ ANOTAÇÕES DO SERMÃO ─

5|Anotações

─ CANTINHO DA MATURIDADE ─

AMOR E SERVIÇO
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AMAR e SERVIR são verbos preferenciais na vida e no ministério do Senhor Jesus. Ele
mesmo disse: " Eu não vim para ser servido, mas para servir, e dar a minha vida em resgate de muitos"
(Mc 10:45). E tudo porAMOR!
AMAR é verbo TRANSITIVO direto da primeira conjugação (exprime uma ação que passa
ou transita do sujeito a um objeto direto).
SERVIR é um verbo INTRANSITIVO da terceira conjugação (exprime uma ação ou estado
que não passa ou transita do sujeito a nenhum objeto).
Essa questão de TRANSITIVO e INTRANSITIVO, observada pela ótica da Fé, nos sugere o
seguinte: AMAR beneficia mais a quem é amado (Deus amou aos homens de tal maneira que deu o
Seu Filho por nós); SERVIR traz mais contentamento a quem serve, a quem se dá pelo outro. Quem
serve faz mais bem a si mesmo. Paulo nos lembra o conceito deCristo sobre esta matéria: "mais bemaventurado é dar do que receber" (At 20:35). Que é uma negação a tudo que a sociedade consumista
dos nossos dias defende.
AMAR e SERVIR, para os servos de Deus, começam quando vimos para este mundo e não
se interrompem jamais. AMOR e SERVIÇO estarão presentes, na vida dos remidos, por toda a
Eternidade. Os salvos, diz a Bíblia: "Servem no Santuário de Deus de dia e de noite" (Ap 7:15) para
sempre comAMOR!
A Bíblia apresenta muitos exemplos de pessoas queAMARAM eSERVIRAM até ao ocaso de
sua longa existência terrena. Moisés é um dos exemplos mais eloquentes que aos 120 anos, ainda
com muito vigor, dirigia e aconselhava uma nação inteira através das dolorosas sendas dos desertos
abrasadores. Assim é que entendemos o que diz o salmista: "Na velhice darão ainda frutos, serão
cheios de seiva e de verdor" (Sl 92:14).
Nunca é tarde para seAMAR e SERVIR, a Deus e ao próximo. Porque quando findar na terra
no céu vai continuar.
Rev. Nisan Baía

ESTUDO BÍBLICO E CONFRATERNIZAÇÃO - Será na próxima quarta-feira, dia 02/05, às 15:00h,
na residência de Helen Ruth Gueiros - Rua Nossa Senhora da Saúde, 411 (casa) - Cordeiro - Recife.
Fone: 3227-1322.
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─ ANIVERSARIANTES DA SEMANA ─
"Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus" II Timót 2: 1
Parabéns e que Deus os abençoe!
Data

Nome

30/04

Telefone

Amanda Sara Cavalcante de Melo

9925-0784

Lucas Salgado Gomes de Araújo

3227-7577

Raquel de Araújo Amorim

3074-4014

01/05

Anadiegna Galvão Albuquerque (Gena)

3049-0623

03/05

Ester Gueiros da Silva

9952-5525

05/05

Alessandra Barbosa de Sousa Figueiredo
Amaro de Souza Neto

3267-7978
3444-7651

Ana Maria Reinaux Cunha Vasconcelos

3031-6993

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
De 29 a 05 de maio

De 06 a 12 maio

Presbíteros

Winston Rossiter

Edson Santos

Diáconos

José Bartolomeu
Israel Selva
Manoel Seixas
Walter

Daniel Figueiredo
Inaldo Silva
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens

Sistema de som

José Carlos
Klaus Wagner

Saulo
Otávio

Regente Congregacional

Sebastião Ventura Filho

Sebastião Ventura Filho

Dirigente de Encontro
de Oração (Terças-feira)

Pb. Eudes Horst

Pb. Eudes Horst

Dirigente de estudo de
Doutrina (Quintas-feiras)

Sem. Diogo Freitas

Sem. Diogo Freitas

aniversariantes, escalas e plantões
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Equipes
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─ LITURGIA─

Culto Matinal 9h
Prelúdio Instrumental
Palavra de Boas Vindas

Prelúdio Instrumental
Palavra de Boas Vindas

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica – Salmos 108:1-6
*Hino NC 18 – Deus dos Antigos
*Oração – Louvor e Adoração

Convite à Adoração
Leitura Bíblica – Apocalipse 5:7-14
Hino NC 37 – O Santo Nome
Oração – Louvor e Adoração
Louvores Congregacionais
Coro Salmos

Contrição e Arrependimento
Texto Bíblico – Salmo 130:1-8
Hino NC 66 – Coração Quebrantado
Oração de Arrependimento e Gratidão
Promessa de Restauração – Salmos 30:4-5
Momento de Consagração
Leitura Bíblica – Levítico 27: 30-34
*Hino NC 224 - Consagração
*Oração de Dedicação

Consagração dos Dízimos e Ofertas
Leitura Bíblica – Êxodo 35:20-29
*Hino NC 315 – Serviço do Crente
Oração – Consagração [saída]

Contrição e Arrependimento
Leitura Bíblica – Salmos 32:3-6
Hino – NC 80 – O Amor de Jesus
Oração de Arrependimento e Gratidão
Coro Salmos

Edificação na Palavra
Mensagem – Rev. Nisan Baía
*Oração
*Benção Apostólica

Palavra de Edificação
Mensagem – Rev. Evandro Silva
*Hino NC 104 – Linda Melodia
*Oração e Benção Apostólica
*Tríplice Amém

Anúncios
* Congregação em Pé
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Culto Vespertino 18h

Anúncios
10:30h – Escola Bíblica Dominical
* Congregação de Pé

─ ATIVIDADES SEMANAIS ─
Domingo

Escola Bíblica Dominical

10h30min

Terça

Encontro de Oração

19h

Quarta

Desperta Débora

8h

Quinta

Estudo Bíblico

19h

Sexta

Impacto Jovem

20h
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