─ LITURGIA─

Culto Matinal 9h

Culto Vespertino 18h

Prelúdio Instrumental
Palavra de Boas Vindas

Prelúdio Instrumental (Oração Silenciosa)
Palavra de Boas Vindas

Chamada à Adoração
Leitura Bíblica: Heb 10:19-25 (altern.)
Hino: NC·54 A Chegada do Messias
Oração de Louvor e Exaltação

Convite à Adoração
Leitura Bíblica: Salm 24:1-10 (altern.)
Hino: Nc·51 A Cristo Exaltai
Oração – Louvor e Exaltação
Louvores Congregacionais

Boletim Dominical

Reconhecimento dos pecados
Leitura Bíblica: Hebreus 10:35-38
Hino: NC·68 Necessidade
Oração de Confissão e arrependimento
Promessa de perdão - Isaias 1:18
Consagração dos dízimos e ofertas
Texto Bíblico: Heb 6:4-10 (alternada)
Hino: NC·3 00 Igreja Militante
Ofertório e Oração de Dedicação
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Edificação na Palavra de Deus
Mensagem: Rev. Nisan Baía
Celebração daCeia doSenhor
Hino: NC·296 Cristo nãoTarda
Ministração dos Elementos daCeia
Hino de Encerramento:
Nc·293 O DiaGlorioso
Benção Apostólica e Tríplice Amém
Avisos
Congregação de pé

Anotações do Sermão |

6|programação liturgica

Consagração dos Dízimos e Ofertas
Texto Bíblico: 2 Coríntios 9:6-10
Hino: Nc·221 Um Vaso de Bênçãos
Oração Dedicatória – Gratidão
Saída das Crianças
Contrição e Ouebrantamento
Leitura Bíblica: Daniel 9:4,5,9 e 19
Oração Silenciosa de Confissão
Hino: Nc·73 Compaixão
Oração de Gratidão pelo Perdão Divino
Proclamação da Palavra
Mensagem: Rev. Josimar G. da Silva
Hino de Encerramento:
Nc·222 Mais Perto da Cruz
Oração & Benção Apostólica
Tríplice Amém
Congregação de pé
Anúncios

nº 19

ano 53

06 de maio de 2012

Fundada em 11 de agosto de 1878

MARCAS DA IGREJA PRIMITIVA

Equipe pastoral

Hoje, noCulto da manhã, estaremos celebrando juntos aCeia do
Senhor, e isto nos remete a fortes lembranças de como viviam os nobres
irmãosdaIgrejaPrimitiva.ExemplodeVidaCristãquedeveserimitadopela
Igreja do Senhor Jesus em nossos dias. Leia os textos indicados abaixo e
facilmente descobrirá algumas marcas que tornaram aqueles irmãos
amados e respeitados até pelos que não eram cristãos.
No espaço de hoje ficaremos apenas com a marca da perseverança, e seus
resultados:

Efetivo:

Pr. Claudio Henrique Albuquerque
Auxiliar:

Rev. Fúlvio Anderson Leite
Colaborador:

Rev. Nisan Baía da Rocha
Evangelista:

Rev. Fúlvio Anderson Leite
Emérito:

Rev. Benedito Matos (In Memorian)

1. Perseverança -Atos 2: 42
O escritor de Atos, o evangelista Lucas, afirma que os cristãos primitivos
perseveravam sempre:
a. Na Doutrina dos Apóstolos - Estudando e praticando a Palavra de Deus
na vida cotidiana.A Palavra de Deus alimenta a alma e dá equilíbrio à Fé.
b. NaComunhão -Com Deus e com os irmãos vivendo os ensinamentos do
Senhor Jesus, repartindo o verdadeiro amor fraternal tão necessário à
Comunidade dos escolhidos do Pai. Viver em comunhão é respeitar e
amar o outro como irmão emCristo.
c. Nas Orações - Elemento sem o qual o Rebanho não tem segurança nas
sua decisões e no exercício de sua Missão em salvar almas em nome do
Senhor.
A possibilidade de errar aumenta quando não se consulta a Vontade
Divina.Oravam diariamente no templo e nos lares.
d. No Louvor - O louvor deles expressava a alegria e a gratidão da alma
redimida cujo desejo é exaltar o nome do Redentor mesmo nas horas
angustiosas.
Paulo e Silas cantava quando castigados e presos a um tronco em uma
madrugadafrianointeriordeumaprisão.OLouvorLiberta!
e. Na Pregação - Anunciavam a Palavra de Deus, todos os dias, noTemplo
e de casa em casa. A Igreja existe tendo como finalidade principal
anunciar as Boas Novas da Salvação a todos os homens. "Como ouvirão
se não há quem pregue." "Ide e anunciai!”
Observemos que como resultado dessa perseverança:
2.Contavam com a simpatia de todo povo -Atos 2:47
Conta-se a história de uma igreja evangélica que por necessidade tinha de
sair do lugar em que estava plantada.Anunciou-se que a igreja ia mudar de
Continua

Atendimento pastoral e vistação
De terça a sexta-feira
ExpedientedaSecretaria
De segunda a sexta-feira
8h às 12h e 14h às 18h
Endereço
R. das Creoulas, 120, Graças, Recife
PE / CEP: 52011-270
Pabx / Fax: (81) 3221.1583
www.primeiraigreja.org.br
pipr@primeiraigreja.org.br
Plantação de Igrejas
Ilha de Itamaracá
r. Padre Machado, 48
Pilar, Itamaracá / PE
Torre
r. Souza Bandeira, 619
Torre, Recife / PE
Vasco da Gama
r. Vasco da Gama, 786
Casa Amarela, Recife / PE
Nazaré da Mata
r. Verde, 130, Sítio Novo
Nazaré da Mata / PE
Aliança
r. João Hilário, 16, centro
Aliança / PE

─ Aniversariantes da semana ─

bairro. E para surpresa dos próprios crentes, os moradores do bairro ao saberem da notícia reuniramse para pedir à igreja que não saísse dali, pois desde que aquela Comunidade Cristã ali se estabeleceu,
o bairro mudou, a criminalidade diminuiu, a solidariedade aumentou e o amor vivenciado por aqueles
irmãos passou a ser observado pelos moradores da comunidade. Este fato ilustra bem o que é ser "sal
da terra e luz do mundo". Dos cristãos primitivo se dizia em sua época: "Como eles se amam!"

Data

3. Acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos -Atos 2:47

"Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus" II Timót 2: 1
Parabéns e que Deus os abençoe!
Nome

Telefone

07

Igor Lacet Reis Fernandes

3268.0292

A Comunidade tinha prazer em receber novos crentes e juntos participar de uma verdadeira
FraternidadeCristãondeumeraocoraçãoeamentedetodos.NaIgrejadoSenhortemosamelhorvida
comunitária.

08

Amadeu Neumann Monteiro

3269.5787

09

Beatriz Geraldo Correia

3426.7447

10

David de França Arcoverde

Deus deseja desperta os seu filhos através da ação evangelizadora da Igreja. O Senhor Jesus disse:
"Tenho outras ovelhas que ainda não estão no aprisco." A Igreja é a agência de Deus no mundo com a
finalidadedechamarospecadoresaoarrependimento."ParaquehajaumsórebanhoeumsóPastor.""E
entãoviráofim!"
Rev. Nisan Baía

11

Sandra Maria Passos Salgado

3227.7577

12

Laércio Guerra de Melo Júnior

3436.2359

Marlene França da Silva

3221.7619

Mauro Gilberto Lemos

3241.0346

─ CANTINHO DA MATURIDADE ─
A Secretaria da "Terceira Idade" da Igreja Presbiteriana do Brasil foi criada visando os seguintes
objetivos: incentivar a formação de grupos de pessoas idosas, acima de 60 anos, na comunidade local
da IPB, promovendo meios e dando oportunidade de crescimento espiritual, social e intelectual;
incentivar a criação de espaços para o desenvolvimento de atividades manuais e artesanais como
programas que promovam orientação segura nas áreas de saúde, esportes, lazer e cidadania;
promover a divulgação do "Estatuto do Idoso" para conhecimento dos direitos e deveres de cidadania
da pessoa idosa; despertar na pessoa idosa o conhecimento dos seus dons e talentos para serem
usados no Reino de Deus; levar a pessoa idosa a observar com que honra, dignidade e carinho ele é
tratado na Palavra de Deus; motivar a criação de complexos de estrutura, de cultura e lazer, no
âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, para contribuir de maneira prática e efetiva para uma melhor
qualidade de vida do idoso, tanto física como emocional e espiritual.
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Em reunião com a liderança do Departamento Infantil, por exemplo, fui comunicado da necessidade
de mais pessoas voluntárias para receberem treinamento a fim de reforçar as fileiras daqueles que se
dispõe a ensinar e fundamentar a fé de nossas crianças. Eu gostaria de dasafiá-lo a pensar sobre isso.
Eu mesmo gostaria de ver pessoas da área de comunicação, jornalismo, se envolver num projeto de
desenvolvimento de programas de divulgação do evangelho e de evangelização pela internet.
Desenvolvimento de um pequeno noticiário onde o anúncio de nossas atividades, ao final dos cultos,
pudesse ser apresentado de forma mais excelente e atrativa. Imagine o nosso informativo, "Notícias
de Primeira", com âncoras, bem editado e etc. Um boletim com novo designe, com editoração mais
bem elaborada, com excelência e profissionalismo.
Comunicações: | Publicação - Publicaremos oportunamente no "Cantinho da Maturidade" os principais pontos
do "Estatuto do Idoso", aprovado pelo Governo Federal, que quando observados e cumpridos geram muitos
benefícios aos da "Terceira Idade." Fiquem atentos a essas publicações | Passeio da terceira idade -Será no quarto
sábado de maio, dia 26, em Aldeia, na residência do Diácono Antonio Neto e Josefa (Zeza). Inscreva-se com
Marlene França ou com Marilene nas Sec. da igreja para que possamos providenciar o transporte e o almoço. O
almoço será oferecido pelo casal hospedeiro. Que tal? | Reunião - Hoje, após o Culto Matinal solicitamos que os da
"Terceira Idade" interessados em canto, declamação e outras artes, permaneçam, por alguns minutos, para
marcarmos a melhor data da primeira reunião de ensaios com Merinha.

2|pastoral e cantinho da maturidade

─ Escalas e plantões ─
Equipes

Plantão – de 06 a 12 de maio

Plantão – de 13 a 19 de maio

Presbítero

Edson Santos

Winston Alfredo Rossiter

Diáconos

Daniel Figueiredo

Antonio Carlos
Dennis José

Jorge Osvaldo

Heitor

Klaus Wagner

Klaus Wagner

Otávio

Jether

Regente Congregacional

Sebastião Ventura Filho

Sebastião Ventura Filho

Dirigente do Encontro de Oração

SAF
Sem. Diogo Freitas

Sem. Diogo Freitas

Sistema de Som

Dirigente do Estudo de Doutrina

Pr. Nisan Baía

─ Escala de visita nas congregações ─
Mês

Dia

Maio

27

Rildo Leitão

Severino Gomes

Washington Jr.

Wilson Durães

Winston R.

Junho

24

Dário Gueiros

Jamim Santos

Edson Vieira

Eudes Horst

Fernando G.

Equipe pastoral

CP Vasco

CP Torre

CP Itamaracá

Presbíteros

CP Nazaré

CP Aliança

Diáconos

? Rev. Cláudio Albuquerque

? Pb. Edson Vieira Santos

? Dc. Antonio Carlos Gomes

? Rev. Nisan Baía

? Pb. Eudes Horst

?Dc. Antonio Gueiros Neto

? Rev. Fúlvio Leite

? Pb. Fernando Guerra

?Dc. Aziel Silva

? Rev. Edelson Lacerda

? Pb. Fernando Trajano

?Dc. Bartolomeu Santos

? Rev. Arthur de Paula

? Pb. Josimar Henrique

?Dc. Daniel Figueiredo

? Miss. Jaidson Araújo

? Pb. Rildo Leitão

?Dc. Dennis Cavalcanti

? Miss. Márcio Cristino

? Pb. Severino Gomes

?Dc. Fernando Ângelo

? Sem. Diogo Freitas

? Pb. Washington Amorim

?Dc. Heitor Barros

? Sem. Edilton Carvalho

? Pb. Wilson Durães

?Dc. Inaldo Silva

? Vanildo Lima 3053.5561

? Pb. Winston Rossiter

?Dc. Israel Selva
?Dc. Jorge Vieira
?Dc. Manoel Rubens
?Dc. Manoel Seixas
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Secretaria Geral do Trabalho da Terceira Idade DA IPB
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CEIA DO SENHOR | Será celebrada hoje no
culto matutino.
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL |
Venha orar conosco amanhã às 05 horas da
manhã.
CONVOCAÇÃO DO CONSELHO | Fica
convocado para reunião administrativa
ordinária o Conselho da PIPR. A pauta constará
da análise financeira do primeiro quadrimestre
de 2012 assim como do andamento dos
projetos de construção. Na oportunidade será
ouvido relatório da empresa contratada para
as providências do licenciamento do projeto
junto a Prefeitura Municipal do Recife.
Todos os Presbíteros estão convocados, assim

─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─

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 online. Acesse nosso site:
www.primeiraigreja.org.br ou pelo portal da
IPB: www.ipb.org.br
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FúlvioAnderson que presidirá a reunião.
A reunião será nesta sexta-feira, 11 de maio às
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JORNAL BRASIL PRESBITERIANO | Renove
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JORNAL BRASIL PRESBITERIANO | Renove

ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS | Estará

ou faça sua assinatura do periódico da IPB.

ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS | Estará
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retornando às suas atividades pastorais no dia

Valor da assinatura anual R$ 20,00 (hoje é o
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16 deste mês de maio – Na sua ausência

último dia) com Marilene ou Norma.

16 deste mês de maio – Na sua ausência

último dia) com Marilene ou Norma.

assume a Administração da Igreja, O Vice-

CANTINA MISSIONÁRIA | Hoje à noite temos

Presidente do Conselho, Presbítero Josimar

cantina missionária.

Henrique. Os pastores Rev. Nisan Baía e Fúlvio
Leite responderão pelos atos pastorais
durante a ausência do Pastor Efetivo.
PRIMEIRA IGREJA ONLINE | Visite a nossa
página na net e reprise as mensagens, receba

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 eGlória doSenhor!

notícias
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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 eGlória doSenhor!

notícias
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─MISSÕES ─
CORÉIA DO NORTE

Segundo a Classificação de países por perseguição, a Coréia do Norte é, pelo 11 ano consecutivo, o
país mais difícil de viver como cristão e praticar o cristianismo. Houve relatos de muitos cristãos sendo
presos, e de outros definhando em campos de trabalho forçado por não cultuarem o “grande líder”.
Grande parte da população habita no norte do país, próximo a China, onde existem diversas redes de
igrejas domésticas. Mais de 10 milhões de norte-coreanos sofrem de desnutrição, sendo do que
milhares se alimentam apenas de grama e cascas de árvore.

Segundo a Classificação de países por perseguição, a Coréia do Norte é, pelo 11 ano consecutivo, o
país mais difícil de viver como cristão e praticar o cristianismo. Houve relatos de muitos cristãos sendo
presos, e de outros definhando em campos de trabalho forçado por não cultuarem o “grande líder”.
Grande parte da população habita no norte do país, próximo a China, onde existem diversas redes de
igrejas domésticas. Mais de 10 milhões de norte-coreanos sofrem de desnutrição, sendo do que
milhares se alimentam apenas de grama e cascas de árvore.

?

Não há outro lugar no mundo em que a perseguição seja tão cruel
como naCoréia do Norte

?

Não há outro lugar no mundo em que a perseguição seja tão cruel
como naCoréia do Norte

?

Os cristãos norte-coreanos têm que esconder sua religião, aos pais e
não podem compartilhar sua fé com seus filhos até que eles estejam
maduros o suficiente para compreender os riscos

?

Os cristãos norte-coreanos têm que esconder sua religião, aos pais e
não podem compartilhar sua fé com seus filhos até que eles estejam
maduros o suficiente para compreender os riscos

?

Na Coréia do Norte, possuir uma Bíblia pode significar a morte ou
passar a vida em um campo de trabalhos forçados

?

Na Coréia do Norte, possuir uma Bíblia pode significar a morte ou
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?

Apesar de todos os riscos, a Igreja está crescendo. Há cerca de 300 mil
cristãos no país

?
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cristãos no país

Continue orando pela Coréia Do Norte | 07 a 14 de maio

Continue orando pela Coréia Do Norte | 07 a 14 de maio

Louve a Deus porque com todas as restrições, a Bíblia tem entrado na Coréia do Norte; Louve a Deus
porque mesmo após suas décadas de ditadura comunista, a Igreja Norte-Coreana tem perseverança
na fé; Glorifique a Deus pela existência da Igreja na Coréia do Norte; Agradeça a Deus pela
perseverança dos cristãos de se reunirem mesmo em caverna; Glorifique a Deus, que é Soberano
sobre todas as situações e tem planos grandiosos para seu povo naCoréia do Norte.
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sobre todas as situações e tem planos grandiosos para seu povo naCoréia do Norte.

─ SÚPLICA & INTERCESSÃO ─
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"Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo" Tg 5: 16
Interceda a Deus pelos seguintes irmãos:

"Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo" Tg 5: 16
Interceda a Deus pelos seguintes irmãos:

Problemas Crônicos de Saúde

Cansaço da Idade

? Magali Cavalcanti (filha da

? Adail Maia 3442·4701

? Abigail Miranda 3341·3841

saudosa Noemi)

? América (Betinha) 3241·3271

? Clélia Maia 3268·6851

? Maria Clara (bisneta da irmã Edite)

? Anaide Lopes 3241·8682

Recuperação de Saúde

3034·8048

? Bayard Amorim 3074·4014

? Joserita Rossiter

? Roberto Alfredo e José Pires (filho

? Cecília da Silva 3445· 7526

? Juracy Neves 3269.3823

e irmão de Joserita 3426·0208)

? Clécio Figueiredo 3268·1833

? Víctor Henrique 8155.4352

? Gilberto Oliveira 3459·3354

? Dilma Figueiredo 3442·5314

? Davidson França (sobrinho de
Marlene França)

? Iracema Araújo 3462.9392

? Marlene Vasconcelos 3241.5245

?Ismael Filgueira 3444.8364

? Pr. Nisan Baía 9829.0910

?João Alves 3426.9361

? Rejane Lacerda

?Manacés Lyra 3221.0445

Outros Enfermos

?Neide Machado 3339.5185

? Elelson Jonatan

?Mário Silva 3038.4383

? Ezequiel Ventura 3223.2467

? Vanildo Lima 3053.5561

(irmão de Sebastião Ventura)

4|notícias, súplica e intercessão

? Maria de Lourdes Farias e Jovelina
(pedido de Juracy)
? Marlene Araújo (mãe do miss.

Jaidson) Consolação: Família Pires
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─MISSÕES ─
CORÉIA DO NORTE

Problemas Crônicos de Saúde

Cansaço da Idade

? Magali Cavalcanti (filha da

? Adail Maia 3442·4701

? Abigail Miranda 3341·3841

saudosa Noemi)

? América (Betinha) 3241·3271

? Clélia Maia 3268·6851

? Maria Clara (bisneta da irmã Edite)

? Anaide Lopes 3241·8682

Recuperação de Saúde

? Bayard Amorim 3074·4014

? Joserita Rossiter

? Cecília da Silva 3445· 7526

? Juracy Neves 3269.3823

? Clécio Figueiredo 3268·1833

? Víctor Henrique 8155.4352

? Gilberto Oliveira 3459·3354

? Dilma Figueiredo 3442·5314

? Iracema Araújo 3462.9392

? Marlene Vasconcelos 3241.5245

?Ismael Filgueira 3444.8364

? Pr. Nisan Baía 9829.0910

?João Alves 3426.9361

? Rejane Lacerda

?Manacés Lyra 3221.0445

Outros Enfermos

?Neide Machado 3339.5185

? Elelson Jonatan

?Mário Silva 3038.4383

? Ezequiel Ventura 3223.2467

? Vanildo Lima 3053.5561

(irmão de Sebastião Ventura)
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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) Consolação: Família Pires

