─ LITURGIA─

Culto Matinal 9h

Culto Vespertino 18h

Prelúdio Instrumental

Prelúdio Instrumental

Convite à Adoração
* Leitura Bíblica: Apocalipse 4: 11
* Hino: NC-26 “Deus Grandioso”
* Oração de Exaltação
Louvor Congregacional

Convite à Adoração
* Leitura Bíblica: Apocalipse 21: 1-7
* Hino: NC-104 “Linda Melodia”
* Oração de Invocação
Coro Salmos

Boletim Dominical

nº 25 ano 53

17 de junho de 2012

Fundada em 15 de janeiro de 1873

“ELE MESMO EDIFICARÁ O TEMPLO DO SENHOR
E SERÁ REVESTIDO DE GLÓRIA”
Zacarias 6: 13

Organizada em 11 de agosto de 1878

Equipe pastoral
Efetivo:

Rev. Claudio Henrique Albuquerque
Colaborador:
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Momento de Contrição
Leitura Bíblica: Romanos 1: 18-23
Oração de Confissão e Intercessão
Hino: NC-93 “Firmeza na Fé”

Momento de Consagração
* Leitura Bíblica: Salmos 96: 7-9
* Hino: NC-172 “Chuvas de Bênçãos”
* Oração de Consagração [crianças]

Consagração das Ofertas
* Leitura da Palavra: 2 Coríntios 9:6-7
* Hino: NC-62 “Hino de Gratidão”
* Oração de Consagração

Contrição e Quebrantamento
Leitura Bíblica: Gálatas 6: 1-10
Oração de Confissão
Hino: NC-67 “Coração Quebrantado”

Edificação na Palavra
Mensagem - Rev. Cláudio Albuquerque
* Bênção Apostólica
* Tríplice Amém

Palavra de Edificação e Comunhão
Coro Salmos
Mensagem – Rev. Marty Martin
* Bênção Araônica e Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

*Congregação de pé

Escola Bíblica Dominical - 10h30min

─ ATIVIDADES SEMANAIS ─
Culto Matinal e Vespertino

9h e 18h

Escola Bíblica Dominical

10:30h

Terça

Encontro de Oração

19h

Quarta

Desperta Débora

8h

Quinta

Estudo Bíblico

19h

Sexta

Impacto Jovem

20h

Domingo

8|programação litúrgica

Cristo mesmo é o edificador de seu templo espiritual. Ele o
construiu sobre as montanhas de seu amor imutável, de sua graça
onipotenteedesuainfalívelveracidade.Mas,assimcomoaconteceucomo
templo de Salomão, assim também acontece com o templo espiritual de
Cristo.Osmateriaisprecisamserpreparados.OscedrosdoLíbanonãoestão
moldadosparaoedifício.Asárvoresaindanãoforamcortadas,preparadase
transformadas naquelas tábuas de cedro cuja beleza odorífera alegrará as
cortes da casa do Senhor, no Paraíso. As pedras rústicas ainda estão na
pedreira;têmdesertalhadasequadradas.
Tudo isso constitui a obra de Cristo. Todo crente está sendo
preparado, polido e tornado pronto para o seu lugar no templo. Mas as
próprias mãos de Cristo realizam a obra de preparação. As aflições não
podem nos santificar, exceto quando o Senhor Jesus as utiliza com este
objetivo.Nossasoraçõeseesforçosnãopodemnostornarpreparadospara
o céu sem a mão de Jesus, que molda nosso coração. Na edificação do
templo de Salomão, não se ouviu nem martelo, nem machado, nem
qualquer instrumento de ferro (Rs. 6:7), porque tudo foi trazido
completamentepreparadopara o,lugarexatoqueteriadeocupar.
AssimocorrecomotemploqueoSenhorJesusestáconstruindo:
o tornar preparado se realiza completamente na terra.Quando chegarmos
aocéu,nãohaverámaissantificação;tampoucohaveráalgumapreparação
pormeiodeafliçõesouqualqueraplanarpormeiodetribulação.Não!Temos
de ser preparados aqui.Cristo fará tudo de antemão. E quando o tiver feito,
seremos transportados por uma mão de amor, através do rio da morte, e
trazidos à Jerusalém celestial para permanecer como pilares eternos no
templodenossoSenhor.

(ExtraídodeLeiturasDiáriasdeC.H.Spurgeon)

Rev. Nisan Baía da Rocha
Emérito:

Rev. Benedito Matos (In Memorian)
Evangelistas:

Rev. Fúlvio Anderson Leite (VASCO)
Rev. Edelson Lacerda (TORRE)
Missionário:

Rev. Arthur de Paula (NAZARÉ)
Missionários Plantadores:
Miss. Jaidson Araújo (ALIANÇA)
Miss. Márcio Cristino (ITAMARACÁ)

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

─ ESTUDO BÍBLICO ─

─ ANIVERSARIANTES DA SEMANA ─

ORAÇÃO

“Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus” II Tm 2:1

A igreja em Jerusalém, em meio a uma forte onda de perseguição levantou a voz em oração ao
Senhor(Atos4:24-31).Aigrejafezumacorajosaeconsagradaoraçãonummomentomuitodelicado.Lucas,o
escritordolivrodeAtos,registrouumresumodoquefoiaquelaoraçãofeita(Atos4:24-31).
O conteúdo da oração registrada nos ensina como devemos reagir diante das perseguições e
dificuldades na caminhada cristã. Lucas nos informa que os apóstolos, Pedro e João, uma vez libertos da
prisão, após pesado interrogatório, pressionados a não mais pregarem o evangelho deCristo, procuraram a
igrejaelhescontaramdapressãoquesofreram.
1.

Comosedevereagirdiantedasdificuldadesnacaminhadacristã

Areaçãodaigrejavememumabelaecorajosaoração,aqualLucasdeixouregistradoparaonosso
conhecimento:
“Tu,SoberanoSenhor,quefizesteocéu,aterra,omaretudooqueneleshá;Tuquedissestespor
intermédiodoEspíritoSanto,porbocadeDavi,nossopai,teuservo:'Porqueseenfureceramosgentios,eos
povosimaginaramcousasvãs?Levantaram-seosreisdaterra,easautoridadesajuntaram-seaumacontrao
SenhorecontraoseuUngido'(Sl.2:1,2).

Data

Nome

Telefone

Fernanda Maria Spinelli Souza

3221.5350

Letícia Cavalcanti Gomes

3221.0749

Mauricéa Souza de Freitas Oliveira

3223.4909

Karina de Abreu Lima

8727.0773

Maraçane de França Amorim

3474.9171

19/06

José Francisco Sena
Marina Victalino Reinaux

3228.6873

20/06

Rebeka Marques Barros de Sá

3326.0287

Urbano Vitalino de Melo

3269.3713

21/06

Anita Emília Gueiros

3231.4131

Daniel Reinaux Gomes

3721.4737

Elisabeth Bayma Pereira

9635.1697

Virgínia Lopes Neumann

3241.8682

Renata Adélia Gomes Gueiros

(98)9105.1277

17/06
18/06

22/06
23/06

Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo Servo Jesus, ao qual
ungistes,HerodesePôncioPilatos,comgentioseopovodeIsrael,parafazeremtudooqueatuamãoeoteu
propósito predeterminaram; Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que
anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios
porintermédiodonomedoteusantoServoJesus”

Equipes

De 17 a 23 de junho

De 24 a 30 de junho

2.

Presbíteros

Severino Gomes

Washington Amorim Jr.

Diáconos

Antônio Gueiros Neto
Aziel Silva
Fernando Ângelo
Israel Selva

José Bartolomeu
Israel Selva
Manoel Seixas
Walter

ARespostadeDeusaOraçãodeSeupovo

─ ESCALAS E PLANTÕES ─

ArespostadeDeusfoiimediata,nosinformaLucas:
“Tendo eles acabado de orar, o lugar em que estavam reunidos foi estremecido; todos ficaram
novamentecheiosdoEspíritoSantoeanunciavamaPalavradeDeuscomousadiaeintrepidez.”
3.
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3031.5449

AsConseqüênciasdaaçãodeDeusnavidacomunitáriadaIgreja.

Lucas continua nos informando sobre as conseqüências, na vida comunitária, de uma igreja
comprometida e consagrada ao Senhor. Em decorrência da resposta àquela oração, o escritor sagrado nos
informa dos profundos efeitos na vida comunitária da igreja. Primeiro ele nos diz que um grande número de
pessoasseajuntouaeles,etiveramsuasvidastransformadas,aopontode:
“A multidão dos que creram tinha um só coração e alma... em todos havia abundante graça, a
pontodenãohaverentreelesquempassassenecessidade”.
Isso aconteceu em decorrência de haver entre eles aqueles que tinham posses, e ao verem seus irmãos em
dificuldadesmateriais,vendiampartedeseusbenseofertavamaigrejaparaquefossesupridaanecessidade
dos irmãos.Ainda, como resultado dessa disposição de coração, o Senhor se agradava de sua igreja e “com
grandepoder,faziacomqueoslíderes,dessemtestemunhoousadosobrearessurreiçãodosenhor”.
Onossodesejo,esforçoeoraçãoéqueDeusnosconcedasuaGraçaenosfaçaumaigrejaforteem
oração e comprometida comSuaGlória e o avanço deSeu Reino.Que a PIPR venha a gozar a aprovação do
Senhor em tudo o que se propõe a fazer para glória deSeu Nome e avanço deSeu reino aqui na terra.Que o
SenhornosfaçaumpovoconsagradoecompromissadocomosvaloresdeSeureino.

2| estudo bíblico

Sistema de som

Klaus Wagner

Klaus Wagner

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Sebastião Ventura

Oração (Terças-feira)

Pb. Severino Gomes

Pb. Washington Amorim

Doutrina (Quintas-feiras)

Rev. Cláudio Albuquerque

Rev. Cláudio Albuquerque

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
MÊS DIA CPVasco
CPTorre
JUNHO 24 DárioGueiros JamimSantos
JULHO 08 Fúlvio Leite
22 F. Trajano

CP Itamaracá
EdsonVieira

Edelson Lacerda Nisan Baía
Josimar Henrique Rildo Leitão

CP Nazaré
Eudes Horst

CPAliança
FernandoGuerra

Arthur de Paula Cláudio Henrique
Severino Gomes Washington Jr.

aniversariantes, escalas e plantões
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MEIODEGRAÇAEDISCERNIMENTODEDEUS
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ESTATUTO DO IDOSO - CAPÍTULO II
Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Art. 10 - É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis,
políticos, individuais e sociais, garantidos na constituição e nas leis.
Parágrafo 1º - O direito à liberdade compreende, entre outros os seguintes
aspectos:
I - faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - prática de esportes e de diversões;
V - participação na vida familiar e comunitária;
VI - participação na vida política, na forma da lei;
VII - faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.
Parágrafo 2º - O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da
integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos
pessoais.
Parágrafo 3º - É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o
a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor.

BD │ 17 junho 2012 │Primeira Igreja presbiteriana do Recife

─ ANOTAÇÕES DO SERMÃO ─

6| cantinho da maturidade / anotações

─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
NOSSO PÚLPITO | Hoje, no culto vespertino,
teremos em nosso púlpito o Rev. Martin Marty
pregando a palavra do Senhor. Ele é pastor da
Fellowship Presbyterian Church (PCA) na
Carolina doSul.
CURSO DE DISCIPULADO | O Pr. Cláudio
estará ministrando este curso todas às quintasfeiras, durante os meses de julho, agosto e
setembro, das 19:00 as 20:30h. Esse curso visa
capacitar os membros da PIPR a cumprirem a
ordem de Jesus dada a cada cristão que é de
”Fazer Discípulos”. Inscreva-se, dedique sua
vida ao Reino, se disponha nas mãos de Deus a
ser usado por Ele para levar pessoas a se
tornarem verdadeiros e produtivos discípulos
do Senhor. Haverá material e certificado do
curso de formação de discipuladores..
SEMANA TEOLÓGICA | A PIPR estará
promovendo uma Semana Teológica nos dias
23 a 27 de julho, onde serão expostos temas do
livro de Apocalipse. O Palestrante será o Rev.
Leandro Lima. Haverá um custo de R$ 10,00 do
material. Agende e divulgue este evento. Faça
sua inscrição na secretaria da PIPR pelo fone:
81-3221.1583.
VISITA AO PERÚ | O Pr. Cláudio estará
visitando nossa parceria missionária em
Ayacucho, Peru no início de agosto. Estará
pregando no aniversário da Iglesia
Presbiteriana La Libertad. Estará também
ministrando curso para os pastores da região
sobre o Fundamento teológico da Missão da
Igreja.
III ENCONTRO DE MULHERES
PRESBITERIANAS | De 27 a 30 de setembro
de 2012, no SESC de Guarapari-ES.
Coordenação CNSAF´s, informações:
www.saf.org.br.

SAF INFORMA | Reunião Conjunta - Será no
dia 30 de junho acontecerá às 16h, em nossa
igreja. Convide suas amigas para essa reunião.
Amiga de Oração - Você tem orado pela sua
amiga secreta de oração? Doação para o Vale
do Senhor – Coopere com a Federação de SAF
na campanha para doação de Leite e Aveia
para oVale do Senhor. A entrega dos donativos
será no dia 20/06. Oficina Tetê – Será no dia 05
de julho (quinta-feira), de 14 às 17 horas. Aula
de Aplique – É um bordado com tecido em
blusa de malha de algodão ou tecido. Taxa R$
10,00, inscrição com Maria da Conceição
Andrade
NOTÍCIAS DA 3ª IDADE | Viagem à Natal Inscrições na Secretaria da Igreja ou com
Marlene França. Saída às 13h de 24/08 (sextafeira) e retorno, dia 27 (segunda-feira) às 13h.
Valor R$ 240,00, divididos em três parcelas de
R$ 80,00 em 30/06; 20/07 e 20/08. Almoço e
jantar ficam por conta de cada pessoa. Outras
informações, roteiro no próximo Boletim.
Inscreva-se e participe! VIAJAR FAZ BEM!
Reunião nos Lares - Próxima quarta-feira, dia
20, às 15h na residência da irmã Maria Benedita
(Dita), Rua das Graças, 326 Bloco B Ap.101,
celular 8692-3482. Participe e leve alguém.
Informações com Marlene França.
REUNIÃO DE ORAÇÃO | A partir desse mês de
junho os Presbíteros estarão dirigindo as
reuniões de oração.Venha orar com a liderança
da Igreja. Convidamos todos os membros a
buscarem a face do Senhor em oração,
principalmente os líderes responsáveis pelos
diversos ministérios de nossa Igreja.
ARMARINHO MISSIONÁRIO | Precisa ser
abastecido.

notícias
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─ CANTINHO DA MATURIDADE ─
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─ CRIANÇAS DE PRIMEIRA ─

─ MINISTÉRIO DE MISSÕES ─

INCENTIVEM SEUS FILHOS - Queridos pais, iniciamos no domingo passado um sistema de fichas
com as crianças. Como funciona? Todos os domingos elas receberão algumas fichas, de cores
variadas, e cada cor tem uma pontuação.As crianças receberão as fichas de acordo com os seguintes
requisitos: FICHA VERMELHA > Levar um visitante; FICHA VERDE > Decorar o versículo da semana;
FICHA AMARELA > Levar a Bíblia; FICHA AZUL > Bom comportamento no dia; FICHA LARANJA >
Fazer a tarefa; FICHATRANSPARENTE >Vir com a camisa do Criança de Primeira (qualquer uma). No
final do currículo (iniciado no domingo passado) faremos uma feirinha onde as crianças poderão
adquirir brindes bem legais de acordo com a quantidade de pontos que tiverem. Por isso pais,
incentivem seus filhos a participarem e a trazerem visitantes para que mais e mais crianças
conheçam a Palavra de Deus.Contamos com a parceria de vocês!

RELATÓRIO DO CAMPO

─ SÚPLICA & INTERCESSÃO ─
"Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo" Tg 5: 16
Interceda a Deus pelos seguintes irmãos:
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Problemas Crônicos de Saúde
Adail Maia 3442·4701
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
Ismael Filgueira 3444.8364
João Alves 3426·9361
Manacés Lyra 3221·0445
Neide Machado 3339·5185
Vanildo Lima 3053.5561
Abigail Miranda 3341·3841
Clélia Maia 3268·6851
Edite Almeida

4|notícias e súplicas

Outros Enfermos
Elelson Jonatan
Magali Cavalcanti
Maria Clara 3034·8048
Roberto Alfredo e José Pires
(filho e irmão de Joserita 3426·0208)
Davidson França
Marlene Araújo
Jovelina
Artur Tito
Conceição Lobo
Renata (filha de Eliel)
Cintia Figueiredo
Marcos Antônio
Valéria de Oliveira
Maria José Araújo
Angelita

Recuperação de Saúde
Joserita Rossiter 3426.0208
Dilma Figueiredo 3442·5314
Rejane Lacerda 3011.5252

O que dizer desta palavra maravilhosa? Nestes últimos dias o nosso
coração tem sido invadido a cerca da vigilância, a responsabilidade de exortar a
igreja do Senhor acerca destas verdades que somente o vigilante será servido
pelo Mestre.
Há muito não víamos os cristãos tão despercebidos e conformados com
este século; mas, devemos lembrar que o próprio Jesus havia os advertido de
tempos difíceis... “Por se aumentar a iniqüidade o amor de muitos se esfriaria”.
A seca no sertão tem assolado e quando vemos os frutos e a lavoura pra
ser colhidas, e muitos trabalhadores esperando para fazer o trabalho... Olhando
os sinais no céu com esperança de ver a chuva chegar para regara terra...
Espiritualmente, a realidade é muito diferente: os campos são férteis, e
cheios de frutos e clamando para serem colhidos... mas, não há trabalhadores...
Acorda Igreja! Aperceba-se! Sede vigilante... Os campos estão maduros! Muito
trabalho há para ser feito...
Aqui continuamos com poucos obreiros e muito trabalho e a nossa oração é que
o senhor da seara levante mais trabalhadores para sua seara... Continuamos
atuando nos campos de Bom nome, Cabaças, Mata Redonda, Inveja, Belmonte,
Assentamentos,Carmo,Vira Mão, Lagoa da Extrema e no Mauriti-CE.
Há pouco começamos um trabalho de intercessão com um grupo de
irmãos aos sábados e terças; bem como um grupo de Evangelismo aos sábados
atuando na feira livre e em alguns bairros da nossa cidade.
Agradecemos a Deus pelo apoio dos irmãos que nos tem sustentado
financeiramente, somos gratos por cada e-mail de incentivo, oração e pela
disposição de nos ajudar a passar oSertão.
São José do Belmonte-PE, Pr. JoséGomes deSá

ministério de missões

BD │ 17 junho 2012 │Primeira Igreja presbiteriana do Recife

ACAMPAMENTO - As inscrições do acampamento continuam a todo vapor! Não deixem de inscrever
seus filhos. Serão momentos muito abençoados!!! Vale muito a pena investir na vida espiritual dos
nossos filhos!Será nos dias 29/06 a 01/07 emAlhandra-PB, R$ 130,00

“Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias.
Bem-aventurados
aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar
vigiando! Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa e,
chegando-se, os servirá” (Lucas 12. 35,37)
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