─ LITURGIA─

Culto Matinal 9h
Prelúdio Instrumental
Palavra de Boas Vindas

Culto Vespertino 18h
Prelúdio Instrumental
Palavra de Boas Vindas
Boletim Dominical

Chamada ao Louvor e Adoração
Leitura Bíblica: Salmos 95:1
* Hino: NC - 17. "Deus Seja Louvado"
* Leitura Bíblica Salmos 128: 1-6
* Oração - Exaltação
Contrição e Arrependimento
Leitura Bíblica: Salmos 32:5
Hino: NC - 66. "Coração Quebrantado"
Oração de Confissão
(Música Diac. Manoel Seixas)
Consagração - Ofertório
* Leitura da Palavra: Levítico 27:32
* Hino: NC - "Alegria e Gratidão"
* Oração - Gratidão e Dedicação

BD │ 13 maio 2012 │Primeira Igreja presbiteriana do Recife

Edificação na Palavra
Mensagem - Sem. Diogo Freitas
* Bênção Apostólica e Tríplice Amém
Participação da SAF
( Homenagem às Mães)

Convite à Adoração
Coro Boas Novas
Leitura Bíblica – Salmos 100:1-5
* Oração Invocatória
* Hino: NC 01 – “Doxologia”
* Oração do “Pai Nosso”
Louvores Congregacionais
Consagração (Ofertas e Dízimos)
Leitura Bíblica – Gênesis 28:18-22
* Hino: NC 312 “Há Trabalho Certo”
* Oração de Dedicação e Gratidão
Buscando o Perdão Divino
Texto Bíblico: I Coríntios 13:1-13
Hino: NC 178 – “A Excelência do Amor”
Oração de Arrependimento
Coro Boas Novas
Proclamação da Palavra
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
* Hino: NC 313 “Prontidão”
* Oração e Bênção Apostólica
* Tríplice Amém
Anúncios

Anúncios
*Congregação de pé
Escola Bíblica Dominical - 10h30min

*Congregação de pé

─ ATIVIDADES SEMANAIS ─
Domingo

Culto e Escola Bíblica Dominical

9h

Terça

Encontro de Oração

19h

Quarta

Desperta Débora

8h

Quinta

Estudo Bíblico

19h

Sexta

Impacto Jovem

20h

8|programação litúrgica

nº 20 ano 53

13 de maio de 2012

Fundada em 11 de agosto de 1878

LAR CRISTÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Equipe pastoral
Efetivo:

Pr. Claudio Henrique Albuquerque

"Educaacriançanocaminhoemquedeveandar,e,quandocrescernãose
desviarádele."(Provérbios22:6)
Estamos em pleno mês de maio. Maio é chamado de mês das
noivas. Muitos católicos o chamam de mês de Maria. Mas é também
chamado de Mês do Lar ou Mês da Família. Hoje, 2º Domingo é
comemorado em várias partes do mundo o Dia das Mães, quando se
presta uma das mais justas homenagens a quem de direito: À Rainha do
Lar. À que nos deu à luz. PARABÉNS A TODAS ÀS MÃES.
OLar Cristãoé a maior instituição educacionaldomundo.Os
pais crentes têm, diante de Deus, um dos mais sublimes compromissos na
proteçãoenocuidadoparacomosmembrosdafamília.Serpaiousermãe
de uma criança é, antes de tudo, encarnar uma "vocação de alto nível." É
abraçar com gratidão o sagrado privilégio de transmitir, de ensinar as
primeirasliçõesdaFéCristã,àluzdaBíblia,aoredordeumamesa,sentados
no sofá, ou acomodados sobre o tapete da sala a todos os filhos desde a
mais tenra idade. Está provado que a criança ouve e aprende desde da sua
gestação.
APalavradeDeuséimperativa:"Instrui acriança no caminho
que deve andar." E ela logo vai aprender. Se a criança não aprende cedo,
certamente terá muita dificuldade em aprender mais tarde quando seus
próprios conceitos já estiverem formados. "Árvore velha não se deixa
moldar."
O verbo EDUCAR, (educare) vem da raiz latina "DUCO" que
significa "CONDUZIR", que quando precedido da preposição "EC"
(ec-ducere,p/ex.)significa:"tirarde...econduzirpara." Podemosdizerque
EDUCAR é segurar a mão de alguém e conduzi-lo a um determinado
ALVO. E O ALVO É CRISTO! (ver Filipenses3:14).
QuandooensinoBíblicoéobservadoecumpridonãohárazão
paramaistardese"chorarsobreleitederramado."Apromessaé:"...NÃO se
desviará dele." Do caminho que foi ensinado. Ainda que dele se afaste,
como o pródigo,voltará.
CONTINUA

Evangelista:

Rev. Fúlvio Anderson Leite
Colaborador:

Rev. Nisan Baía da Rocha
Emérito:

Rev. Benedito Matos (In Memorian)
Atendimento pastoral e visitação
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

Os pais devem estar atentos que a Igreja, estamos falando em Igreja verdadeiramente cristã, é uma
forte aliada para ajudar a família na formação educacional cristã dos filhos.E não esquecer de
orar, orar muito para que seus filhos amem a Palavra de Deus e a Igreja para que os pais não
tenham de usar a força no afã de lhes preservar a Fé. Ver Zacarias 4:6. " Não por força nem por
violência,mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor."
Um ilustre educador cristão suíço chamado Klaparede, escreveu:"Acriança NÃO deve
fazer tudo quanto quer, mas deve QUERER tudo quanto faz."
Que aGraça doCéu cubra todos os LARES que formam o REBANHO DOSENHOR
JESUS neste lugar.

─ 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

Telefone

13/05

Daniela Cardoso Farias

9959.7533

14/05

Sérvulo Bezerra

3221.1583

15/05

Iza Andrade de Melo

3274.0879

16/05
17/05

Rosáli Mônica Xavier Pires Falcão Mendes 3327.8249

19/05

Rev.NisanBaía

luiz Carlos Alves de Melo

9925.0788

Cláudia Vilela Silva de Lyra

9195.9687

Edson Antônio Caldas de Oliveira

3241.1237

─ MISSÕES ─
─ ESCALAS E PLANTÕES ─
De 13 a 19 de maio

Equipes

De 20 a 26 maio

Agradecemos as orações e todo o encorajamento.

Presbíteros

Winston Alfredo Rossiter

Eudes Horst

Louvamos a Deus pelo trabalho nos últimos meses, as portas abertas e boas
oportunidades para servi-Lo.

Diáconos

Antônio Carlos
Dennis José
Heitor

Antônio Neto
Aziel Francisco
Fernando Ângelo

Treinamentos

Sistema de som

Klaus Wagner

Lucas Vieira

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Sebastião Ventura

Dirigente de Encontro
de Oração (Terças-feira)

Pr. Nisan Baía

Pr. Nisan Baía

Dirigente de estudo de
Doutrina (Quintas-feiras)

Sem. Diogo Freitas

Sem. Diogo Freitas

Estivemos envolvidos com alguns treinamentos missionários neste ano. Mais
recentemente pudemos ministrar o curso de plantio de igrejas para duas equipes no norte
da Índia. Foi um tempo precioso, de mútuo encorajamento e reânimo no Senhor e no Seu
trabalho. Cerca de 40 irmãos e irmãs de diferentes nacionalidades participaram do
treinamento. Todos investindo suas vidas para levar a mensagem do Evangelho aos que
pouco ou nada ouviram.
Iniciamos também, em Manaus, mais uma turma de Pós Graduação em Antropologia
Intercultural com 36 participantes. Missionários, pastores e líderes tem aproveitado este
curso para se aprofundarem nesta área de grande relevância, especialmente para quem
atua em contexto intercultural. Em 2010, 28 missionários e pastores já se formaram e,
assim, sonhamos com 100 missionários-antropólogos formados até 2014.

─ VISITA NAS CONGREGAÇÕES ─
MÊS DIA CPVasco
CPTorre
CP Itamaracá CP Nazaré
MAIO 27 Rildo Leitão SeverinoGomes Washington Jr. Wilson Durães
JUNHO 24 DárioGueiros JamimSantos
EdsonVieira
Eudes Horst

CPAliança
Winston Rossiter
FernandoGuerra

Anotações do Sermão |

Estamos nos preparando para o Capacitar 2012 onde planejamos prover um treinamento
tríplice (antropologia, plantio de igrejas e aquisição de línguas) para missionários que
estão nos campos e desejam se atualizar, bem como para aqueles que ainda não partiram e
estão se preparando. Também para professores e capacitadores de centros e agências
missionárias.
CONTINUA

2|missões

aniversariantes, escalas e plantões
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Queridos irmãos,
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─ CANTINHO DA MATURIDADE ─
NESTE 2º. DOMINGO DE MAIO O "CANTINHO DA MATURIDADE"
PRESTA SINCERA HOMENAGEM A TODAS AS MÃES QUE SÃO
MEMBROS OU CONGREGADAS DA NOSSA AMADA PIPR

Aguardamos cerca de 100 pessoas para, juntos, usarmos estas ferramentas de
treinamento e preparo em Brasília, nos dias 4 a 10 de agosto. (Veja www.capacitar.org.br).
No fim de abril estaremos envolvidos com um encontro Cigano em Curitiba. Louvamos a
Deus por este movimento que tem levado o Evangelho de Cristo aos Ciganos,
especialmente do grupoCalón.
Consultoria missionária

Tua velha mãe, que longe mora,
Na saudosa vivenda sossegada,
- Vamos! - Senta-te à mesa e escreve agora
A carta já cem vezes protelada.
Não delongues até que a úmida cova
Seu pobre corpo para sempre guarde;
Dá-lhe do teu carinho alguma prova,
Antes que seja tarde...

Por meio do Instituto Antropos temos prestado consultoria voluntária, nas áreas de
antropologia e plantio de igrejas, para 25 equipes missionárias espalhadas em 17
diferentes países. Nosso objetivo é colaborar especialmente com aqueles que atuam nos
lugares mais resistentes ao Evangelho. Dentre os 6.938 grupos menos evangelizados no
mundo, 2.220 estão em áreas consideradas mais resistentes ao Evangelho, seja por força
política, geográfica, sociocultural ou religiosa. Destes, 890 grupos tem apresentado o
mais alto índice de barreira na compreensão ou assimilação do Evangelho. Rossana e eu
procuramos colaborar com missionários que atuam entre estes grupos, provendo
treinamento e consultoria às equipes, especialmente em antropologia, missiologia e
plantio de igrejas.

Se te vem à lembrança um doce agrado,
Um gesto, uma palavra que enterneça
Não demores: aplica o teu achado;
Talvez, por demorar, tudo te esqueça,
Ah! Quem sabe que amargos pensamentos
Colherás da expansão que se retarde...
Abre as portas dos gratos sentimentos,
Antes que seja tarde...

Em Maio deveremos visitar o sul da Ásia para colaborar com o desenvolvimento de
estratégias missionárias junto a um grupo de líderes.

As palavras de afeto improferidas,
A carta, sempre em mãos, nunca enviada,
As mensagens cem vezes esquecidas,
A riqueza de amor não dissipada,
São de outros corações ardente anelo.
O mais caro, talvez, que o zelo aguarde...
Por esses mostra, pois, todo o desvelo,
Antes que seja tarde...

6|cantinho da maturidade

(De "Expositor Cristão")

Pesquisa
Temos trabalhado em uma pesquisa que visa destacar os segmentos menos
evangelizados no Brasil. Sabemos que 7 deles são os Indígenas, Riberirinhos, Ciganos,
Quilombolas, Sertanejos e, nas cidades, os dois extremos socioeconômicos: os mais ricos
dos ricos e os mais pobres dos pobres. Nosso desejo é conciliar as diversas pesquisas de
campo já realizadas por várias missões e ajudar na divulgação dos desafios específicos em
nosso país, inclusive sobre os imigrantes vindos de países menos evangelizados.
Em Junho planejamos uma pesquisa de campo no noroeste amazônico em uma área com
forte presença indígena e ainda não evangelizada. Orem conosco por segurança nas
viagens e portas abertas.
Agradecemos a sua oração e todo o encorajamento.

EmCristo Jesus,
Ronaldo e Rossana
missões
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HOMENAGEM ÀS MÃES
( Antes que seja tarde )

─ MISSÕES ─
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─

─ 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
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II ENCONTRO DECASAIS DE PRIMEIRA
O nosso II Encontro de Casais 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, programe-se
para o próximo que acontecerá no 2º
semestre. Fique ligado.
AVISOS PARA O BOLETIM | Informamos
que os avisos/anúncios para o boletim da
nossa Igreja, devem ser enviados até as
quartas-feiras, às 12 horas.
JORNAL BRASIL PRESBITERIANO |
Renove ou faça sua assinatura do
periódico da IPB.Valor da assinatura anual
R$ 20,00 (hoje é o último dia) com
Marilene ou Norma.

4| notícias

NOTA DE FALECIMENTO | A Primeira
Igreja apresenta suas condolências à irmã
Maria Pereira e a todos os seus familiares
pelo passamento do amado Diácono
Inaldo José da Silva que foi chamado para
habitar com o Senhor ao entardecer do dia
03/05/2012. O Diácono Inaldo serviu à
PIPR por três mandatos sempre com
dedicação plena e com muito amor.
Agradecemos a Deus pela sua operosa
vida de serviço.Que o Pai dasConsolações
prepare e conforte a família e a todos nós
“até nos encontrarmos com Jesus” no
glorioso dia da Ressurreição.
HOMENAGEM | Na sexta-feira passada,
ante - véspera do Dia das Mães, a SAF,
junto com a "terceira Idade" promoveram
uma Homenagem à amada ABIGAIL
MIRANDA por ser a irmã em Cristo a mais
antiga da Primeira Igreja. Em 11 de agosto
deste ano ela estará comemorando, se
Deus permitir, 99 ANOS. PARABÉNS,
ABIGAIL!
CURSO BÁSICO DE COMPUTAÇÃO
PARA A "TERCEIRA IDADE" | Em face da
impossibilidade da nossa querida irmã
Linês Oliveira, a quem muito
agradecemos, não mais poder continuar
nos ajudando como facilitadora do
referido curso pedimos, aos alunos
inscritos, que aguardem a indicação de
uma nova facilitadora ainda para esta
semana. Mantenham contato com a
secretaria da Igreja.
ORAÇÕES | Lembramos nosso
compromisso de orarmos cada dia às 18h.
pela igreja e pela construção do Novo
Templo.

REUNIÃO DE ESTUDOS BÍBLICOS E
CONFRATERNIZAÇÃO NOS LARES | As
reuniões acontecem às QUARTAS
FEIRAS, às 15h sempre que alguém
desejar receber representantes da
"Terceira Idade" em sua residência ou de
familiares. Agendamento com Marlene
França.
PASSEIO EM ALDEIA | ISerá no 4o.
SÁBADO deste mês, DIA 26, na residência
do casal Dic. Antônio Neto e Zeza. A
Comissão providenciará o transporte e o
casal hospedeiro o almoço. Faça sua
inscrição com Zulmira, Marlene França ou
na Sec. da igreja. Não demore pois temos
necessidade de saber quantos vão
participar. NÃO FIQUE DE FORA! É BOM
PASSEAR!

PRIMEIRO ENSAIO | Visando as
comemorações do 2o. Aniversário da
"Secretaria do Idoso" do nosso Presbitério
no mês de Agosto que será celebrado em
nossa Igreja, teremos no PRÓXIMO
DOMINGO ÀS 17h., o primeiro ensaio de
cânticos com a orientação da nossa
querida irmã Merinha. Venha e traga
alguém com você. CANTAR LOUVORES
FAZ BEM!
III ENCONTRO DE OBREIROS | 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!

─ 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 de Saúde

Cansaço da Idade
 Abigail Miranda 3341·3841

 Adail Maia 3442·4701

 Clélia Maia 3268·6851

 América (Betinha) 3241·3271
 Anaide Lopes 3241·8682
 Bayard Amorim 3074·4014
 Cecília da Silva 3445· 7526
 Clécio Figueiredo 3268·1833
 Gilberto Oliveira 3459·3354
 Iracema Araújo 3462.9392
 João Alves 3426·9361
 Manacés Lyra 3221·0445
 Neide Machado 3339·5185
 Mário Silva 3038·4383
 Vanildo Lima 3053.5561

Recuperação de Saúde
 Juracy Neves, Joserita

3269·3823
 Marlene Vasconcelos

3241.5245
 Víctor Henrique 8155-4352
 Dilma Figueiredo 3442·5314
 Rejane Lacerda

(filho e irmão de Joserita 3426·0208)
 Davidson França
 Marlene Araújo,
 Maria de Lourdes Farias e
Antonia
 Conceição Lobo
 Cintia Figueiredo
 Pr. Ludjero Bonilha

Consolação
Família Silva (Diac. Inaldo Silva)
Família Pires

Outros Enfermos
 Elelson Jonatan
 Ezequiel Ventura 3223·2467
 Magali Cavalcanti
 Maria Clara (bisneta da irmã

Edite) 3034·8048
 Roberto Alfredo e José Pires

notícias, súplica e intercessão
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REV. CLÁUDIO ALBUQUERQUE DE
FÉRIAS | Estará retornando às suas
atividades pastorais no dia 16 deste mês
de maio – Na sua ausência assume a
Administração da Igreja, O VicePresidente do Conselho, Presbítero
Josimar Henrique. Os pastores Rev. Nisan
Baía e Fúlvio Leite responderão pelos atos
pastorais durante a ausência do Pastor
Efetivo.
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