─ LITURGIA─

Culto Matinal 9h

Culto Vespertino 18h

Prelúdio Instrumental

Prelúdio Instrumental

Momento de Adoração
* Leitura Bíblica: Neemias 9:3-6
* Hino: NC - 22 “Os Céus Proclamam”
* Oração de Exaltação

Convite à Adoração
* Leitura Bíblica: Salmo 92: 1-8
* Oração Invocatória
* Cântico: “Bom Estarmos Aqui”

Momento de Contrição
Leitura Bíblica: Neemias 1: 6-10
Oração de Confissão
Cântico: “Se Confessarmos”

Momento de Quebrantamento
Leitura Bíblica: Isaías 1: 10-18
Oração de Confissão
Cânticos

Consagração - Ofertório
* Leitura Bíblica: 1 Crônicas 29: 10-18
* Ofertório: NC - 30 “Providência de Deus”
* Oração de Consagração
Cântico “Ajuntamento”

Momento de Consagração
Leitura Bíblica: Esdras 3: 1-5
* Hino: NC - 115 “Unido com Cristo”
* Oração de Consagração
Coro Boas Novas

Edificação na Palavra
Mensagem - Rev. Diogo Inawashiro
* Oração
* Bênção Apostólica
* Triplice Amém

Palavra de Edificação e Comunhão
Mensagem – Rev. Cláudio Henrique
* Hino: NC - 108 “Oração e Paz”
* Bênção Araônica
* Triplice Amém
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Notícias de Primeira
Notícias de Primeira

*Congregação de pé
*Congregação de pé

Escola Bíblica Dominical - 10:30h

─ ATIVIDADES SEMANAIS ─
Domingo

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

8|programação litúrgica

Boletim Dominical

nº 30 ano 53

22 de julho de 2012

Fundada em 10 de agosto de 1873

O INÍCIO DE UMA BELA HISTÓRIA

Organizada em 11 de agosto de 1878

Equipe pastoral
Efetivo:

Estamos nos aproximando do mês de agosto quando
completamos 139 anos de fundação e 134 anos de organização. Será que
conhecemos nossa história? Como se deu o início de nossa igreja? É
preciso conhecer o passado, saber quem somos, e onde queremos chegar.
No dia 15 de janeiro de 1873 desembarcou no Recife, após longa
viagem, o missionário John Rockwell Smith, vindo dos Estados Unidos.
Ele era um jovem (27 anos) cheio de expectativa de pregar a Palavra de
Deus numa região praticamente não alcançada pelo evangelho.
John Rockwell Smith nasceu em Lexington, Kentucky, EUA, em
1846. Graduou-se aos 25 anos pelo Union Theological Seminary, em
Richmond, Virginia. Ele era um pastor de forte convicção calvinista como
os missionários da Igreja doSul dos EstadosUnidos (PCUS) que trouxeram
a semente da Palavra de Deus para ser semeada no Nordeste brasileiro.
Seu desejo em pregar a Palavra ficou evidenciado quando ainda no navio,
pregou a toda tripulação e passageiros, inclusive a um grupo de náufragos
resgatado de um naufrágio a 60 milhas da costa.
No Recife, o Rev. Smith fixou residência na Rua Imperial, 31, no
lº andar. Um mês após sua chegada, Smith escreveu uma carta à Missão
dando relatório do seu trabalho: "A boa obra continua. Desde minha última
carta, descobri um fato interessante. O trabalho aqui já se iniciara. Algumas
semanas depois, uma carta do irmão Lane me informou de um colportor da
Sociedade Bíblica Britânica nesta cidade [...]. É um senhor de idade; seu
nome é Manoel José da Silva Viana. É um português que viveu no Rio de
Janeiro durante quase 20 anos, e é Diácono, ali, na Igreja do Dr. Kalley. O Sr.
Viana visitou esta cidade três vezes. A primeira, em 1869, quando ficou seis
meses e não alcançou qualquer resultado. A segunda visita durou nove
meses e, nessa ocasião, reuniu de 10 a 20 pessoas à sua volta. Voltou agora,
pela terceira vez, chegando aqui em novembro último, e trouxe sua família
consigo, pretendendo ficar. Reuniu um pequeno grupo de aproximadamente
trinta pessoas...".
O catolicismo romano, na época, era a religião oficial no país.
Não havia ainda separação entre Igreja e Estado, o que só aconteceria
após a Proclamação da República, em 1889, e com a Carta Constitucional
de 1891. O jovem pastor Smith foi por muitas vezes vaiado, insultado e
ameaçado pelos católicos.
Alguns meses após sua chegada, Smith visitou o Presidente da
Província no Palácio doCampo das Princesas.

Rev. Claudio Henrique Albuquerque
Auxiliar:

Rev. Iclayber Alves
Colaborador:

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

─ ANIVERSARIANTES DA SEMANA ─

─ PASTORAL─
Para a entrevista usou um intérprete, pois não sabia falar ainda o português fluentemente. Obteve
autorização para pregar o evangelho, mas, em caráter particular, dentro de uma casa residencial e
não em templo. Ele poderia ensinar inglês, vender ou distribuir Bíblias e livros religiosos segundo o
regulamento doConselho de Instrução Pública, observando as leis do Império.
Pregou seu primeiro sermão no dia 10 de agosto de 1873, para um auditório de 10 adultos,
três crianças, e também o missionário Boyle, que estava de passagem para o sul do país. O local da
reunião foi uma casa situada no bairro de Santo Antônio, nas imediações da Rua Nova.
Desde então, Smith passou a pregar nas manhãs dos domingos e fazia visitas durante a semana e
aprendia português com um jovem professor. Em setembro, Smith passou a pregar também nas
quintas-feiras já com um português melhor e mais compreensível. Escreveu uma longa carta à
Missão, dizendo: "Pude pregar todas as manhãs de domingo e também me comprometi, [...] com outro
culto nas noites de quinta-feira. Nestes cultos, leio uma passagem da Escritura e faço alguns
comentários [...]. Estou lendo a Epístola aos Romanos, agora, com o intuito de chamar a atenção para
dois fatos: o do pecado e o da justificação pela fé e pela graça, com suas conseqüências. O número de
presentes não tem sido tão bom ultimamente como no início. A freqüência é geralmente 12 ou 13
pessoas, homens na maioria vindos do rebanho do Sr.Viana. A maioria não vem com regularidade. Mas
devido ao fato de alguns terem vindo muitas vezes, espero que se tornem ouvintes do Evangelho com
disposição; e que sendo visitados em suas casas possam, pela bênção de Deus, ser induzidos a se
tornarem freqüentadores do culto.
Dr. Kalley, do Rio de Janeiro, esteve na cidade durante o mês
que passou. Batizou, no dia 19, 12 pessoas do pequeno rebanho recolhido peloSr.Viana.”
O Rev. Smith fez muitos amigos de todas as camadas sociais e pregava em vários pontos
da cidade e na Rua do Imperador, 71. As portas ficavam agora abertas. Tornou-se um professor de
inglês muito respeitado. Apesar disso, quando estavam reunidos para cultuar, vez e outra, ele e os
primeiros convertidos, eram vaiados e insultados pelos católicos. Esses, instigados pelos padres,
diziam: "Vamos apedrejá-los!", vamos jogá-los no rio para irem nadando até o Palácio e se queixarem ao
Presidente da Província. Esse americano barbudo precisa aprender a respeitar!"
Em 1878, o Rev. Smith e os 12 primeiros convertidos, animados pelos resultados
alcançados, resolveram organizar a Igreja. Para isso, fizeram várias reuniões, discutiram muito e
buscaram a orientação do Senhor. Um dos convertidos, Belmiro de Araújo César, que em 1887 viria a
ser ordenado pastor, dizia sempre: "A Igreja deve ser organizada imediatamente... Adiante irmãos!
Deus nos ajudará!". Foi assim, que no dia 11 de Agosto de 1878, a exatos 5 anos após o início dos
trabalho, o Rev. Rockwell Smith e seus 12 primeiros convertidos reuniram-se, em assembleia, e
organizaram a Igreja Presbiteriana de Pernambuco, na Rua do Imperador 71, 1º.
Naquele importante momento o Rev. Smith declarou: "Meus irmãos, a assembléia aqui
reunida acaba de aprovar a fundação, por unanimidade, da IGREJA PRESBITERIANA DE
PERNAMBUCO, sob a bênção de Deus, nosso Pai e Criador. Esta data será lembrada através dos anos
que virão, pois esta igreja que agora nasce, nesse clima de tensão e de restrições à divulgação da
Palavra, tem uma missão a cumprir na história do evangelismo deste país. Olhando para o futuro, vejo
que daqui sairão os homens que, pelaGraça de Deus, levarão o Evangelho aos confins deste Estado e do
País e até a outras partes do mundo! Declaro fundada a IGREJA PRESBITERIANA DE PERNAMBUCO.”
Os membros fundadores presentes àquela assembleia foram os seguintes: Francisco
Joaquim Pereira Pinto; Joaquim da Costa Wanderley; José Inácio de Araújo Pereira; Emile Fiaux;
Belmiro de Araújo César; João Batista de Lima; Christiano Eugênio Peixoto; José Francisco Primênio
da Silva; Amélia Rufino da Silva Pontes; Francisca Alves de Albuquerque; Domerinda Pereira de
Araújo e Irinéia Maria dos Prazeres.
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Data

22/07

Nome

Telefone

Dênnis José Dias Nogueira Cavalcanti

3442.5314

Ednildo Neres Cavalcanti

3228.7078

Gabriela Neumann Monteiros Henrique

3325.7568

Tedy Ander

3459.2819

Andréa Fonseca de Medeiros

3445.4566

Rute Carneiro Gomes
Rebeca Oliveira Lopes

3721.4737

26/07
27/07

Márcia Maria Silvestre da Silva

8787.8850

23/07
24/07

3459.1784

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

De 22 a 28 de julho

De 29 a 04 de agosto

Presbíteros

Eudes Horst

Fernando Trajano
Aurilo Daniel
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens

Sistema de som

José Bartolomeu
Israel Selva
Manoel Seixas
Walter Silva
Klaus Wagner

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Sebastião Ventura

Oração (Terças-feira)

Semana Teológica

Pb. Fernando Trajano

Doutrina (Quintas-feiras)

Semana Teológica

Rev. Cláudio Albuquerque

Diáconos

Klaus Wagner

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

Dia

CP Vasco

CP Torre

CP Itamaracá

CP Nazaré

CP Aliança

Julho

22

Fernando T.

Josimar H.

Rildo Leitão

Severino G.

Washington Jr.

Agosto

26

Wilson Durães

Winston R.

Dário Gueiros

Jamim Santos

Edson Vieira

aniversariantes, escalas e plantões
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“Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus” II Tm 2:1
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─ CANTINHO DA MATURIDADE ─

─ PASTORAL─

Um senhor de 70 anos viajava de trem tendo ao seu lado um jovem universitário,
que lia o seu livro de ciências.O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o
jovem percebeu que se tratava da Bíblia, e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita
cerimônia o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou:
-O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices?
-Sim. Mas não é um livro de crendices é a Palavra de Deus. Estou errado?
- Claro que está! Creio que o senhor deveria estudar a história geral.Veria que a Revolução
Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas
sem cultura ainda crêem que Deus criou o mundo em seis dias. O senhor deveria conhecer
um pouco mais sobre o que os cientistas dizem sobre isso.
- É mesmo? E o que dizem os cientistas sobre a Bíblia?
- Bem, respondeu o universitário, vou descer na próxima estação, mas deixe o seu cartão
que eu lhe enviarei o material pelo correio.
O velho então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó, e deu o cartão ao
universitário.Quando o jovem leu o que estava escrito saiu cabisbaixo se sentindo pior que
uma ameba. O cartão dizia: "Louis Pasteur, Diretor do Instituto de Pesquisas Científicas da
École Normale de Paris".

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO─
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“A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua, de júbilo.”
(Salmo 126:2a)
Mais uma vez o Espírito do Senhor nos moveu para proclamar as boas novas de salvação,
desta vez na cidade de Sumé-PB, com um grupo de 14 pessoas, entre estas 02 crianças e 01
adolescente. Foi um avanço especial para mim e tenho certeza que para todos que participaram.
Foram visitadas 67 casas, com 22 pedidos de novas visitas, e 05 solicitações de curso bíblico.
O trabalho com as crianças foi abençoado, realizado no sábado à tarde e no domingo pela
manhã. Era visível a alegria e satisfação das mesmas, tanto no ouvir a Palavra de Deus como no
participar com entusiasmo das atividades, foi um grupo especial, graças a Deus.
Ao final das visitas pude perceber a alegria que contagiava os visitadores. Foi um momento
de júbilo, como dizia o salmista, e assim pudemos compartilhar e agradecer ao Senhor por esse
avanço que mais uma vez levou o evangelho do Senhor Jesus Cristo, cumprindo os objetivos,
segundo o nosso pastor tem nos ensinando no curso de discipulado, de salvar o eleito, e tornar
indesculpável o ímpio.”
Desta forma, só temos que agradecer ao Senhor, pelo Ministério de Missões da PIPR, por
nos proporcionar a oportunidade de anunciar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação da
humanidade.À Deus toda honra e toda a glória!.

6| cantinho da maturidade / espaço missionário

Um dos fundadores, Belmiro César tomou a palavra dizendo: "Meus irmãos!Um com Deus é
a maioria. E nós somos 13! O Senhor há de nos guiar, de nos proteger, de nos guardar. Proponho que
elejamos por aclamação nosso primeiro Pastor, o Rev.JOHN ROCKWELL SMITH, que há cinco anos vem
realizando este extraordinário trabalho em nossa cidade". Eleito o pastor, houve também a eleição de
dois presbíteros e dois diáconos. Naquela assembleia também foi aprovado um plano de
evangelização com abertura de três pontos de pregação, um na Travessa do Príncipe, outro na Rua
Imperial e outro emAreias.
Assim, foi oficializada a instalação da Igreja Presbiteriana de Pernambuco que mais tarde
seria chamada de Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Ela foi organizada com o desafio de
cumprir uma missão, mesmo em meio às adversidades, provações e perseguições. O trabalho do
Rev. Smith frutificou, três daqueles primeiros convertidos se tornaram ministros do evangelho
(Belmiro de Araújo César, João Batista de Lima e José Francisco Primênio da Silva). Por não haver
seminário na época, todo preparo teológico era dado pelo missionário plantador. O Rev. Rockwell
Smith ensinou aos candidatos todas as matérias necessárias à formação teológica e pastoral.
Aqueles primeiros ministros revelaram um excelente preparo teológico e em cultura geral.
Os pioneiros enfrentaram muitas perseguições como à movida pelo frade capuchinho Frei
Celestino, inclusive através da imprensa. Em resposta a um folheto anônimo difamatório, Rockwell
Smith escreveu o folheto "Resposta contra Resposta". A imprensa escrita se tornou em uma valiosa
ferramenta na defesa da fé e na sua propagação. Através dela aconteceu a conversão de Juventino
Marinho, em 1895. Ele era um menino deGoiana, que mais tarde veio a ser ordenado pastor em 1889.
O Rev. Juventino Marinho se tornou um baluarte na implantação do protestantismo na região.
O Rev. Rockwell Smith permaneceu no Recife até 1892. Durante esse período, ele
organizou cinco igrejas no Nordeste, fundou o Jornal "Salvação de Graça", e organizou o Presbitério
de Pernambuco. Casou-se aos 34 anos com uma jovem do Alabama radicada em Santa Bárbara do
Oeste, São Paulo. Em 1892, a missão o transferiu para Nova Friburgo-RJ, para dedicar-se à formação
de pastores. Dirigiu o Seminário Presbiteriano do Sul, que depois foi transferido para São Paulo e por
fim, Campinas. Em sua tarefa de educação teológica, Rockwell Smith, preparou mais de 50 ministros
da Palavra. Ele morreu em 1918, em solo brasileiro, terra que Deus preparara para que a semente do
evangelho germinasse e produzisse muitos frutos.
São passados todos esses anos desde que o pastor Rockwell Smith iniciou este trabalho
(139 anos) e com os doze primeiros membros fundaram esta Igreja e a instalaram na Rua do
Imperador, n° 71 (134 anos de organização). Foram anos de lutas pregando o evangelho salvador do
Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje aqui, pela providência de Deus, porque um dia Ele nos chamou e
redimiu, usando os meios que Ele mesmo decretou. O Senhor usou John Rockwell Smith e aquele
pequeno grupo de pessoas simples para dizer queJesus é o único caminho que nos conduz ao Pai.
Que Deus nos conceda a graça de continuarmos essa caminhada expandindo o reino e
sendo frutíferos, plantando novas igrejas e fazendo verdadeiros e produtivos discípulos para o nosso
amado Senhor. Que Deus derrame sua graça abundantemente sobre a PRIMEIRA IGREJA
PRESBITERIANA DO RECIFE para vivermos e propagarmos este evangelho da graça soberana de
Deus, provado pelos nossos antepassados.ObrigadoSenhor!
Ao Deus soberano, Senhor da história, seja dada toda honra e glória pelos séculos dos
séculos!
Rev. Cláudio Henrique Albuquerque

pastoral
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Bíblia: Palavra de Deus ou fábulas?
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NOSSO PÚLPITO | Hoje, no culto matinal, o
Rev. Diogo Inawashiro, missionário no Japão,
estará nos trazendo a Palavra de Deus. Que o
Senhor o use para Sua glória e edificação da
Igreja.
1º ENCONTRÃO DA FAMÍLIA PIPR | No
feriadão de carnavalde 2013 a nossa Igreja
estará promovendo o 1º Encontrão da Família
PIPR . Esse evento visa reunir toda a Igreja em
um momento de comunhão, edificação e laser.
Será no Bonito Plaza Hotel.Você poderá pagar
em até 7 vezes a partir de 30/07/2012. Serão 4
dias com pensão completa em um confortável
hotel numa cidade que oferece excelentes
opções de laser e esporte. Os valores variam de
R$ 400,00 a 300,00 por pessoa: Qto duplo - R$
400,00 (por pessoa);QtoTriplo - R$ 370,00;Qto
quadrúplo - R$ 340,00 e Chalés Colchão - R$
300,00. Faça já sua inscrição e planeje os
pagamentos.
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SEMANA TEOLÓGICA | Amanhã começa a
Semana Teológica. O Palestrante será o Rev.
Leandro Lima. Haverá um custo de R$ 10,00
para material. Você só tem amanhã para fazer
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.
PROJETO QUÉCHUA | O Missionário Josué
Yupanqui necessita adquirir um veículo para
desenvolver melhor o trabalho de visitação e
suporte as igrejas da região andina. Se você
deseja abençoar esse trabalho procure o Pr.
Cláudio e faça a sua oferta, ele terá prazer em
entregá-la ao ProjetoQuéchua.

4| notícias

EBD | No domingo, dia 29 de julho iniciaremos
o livro 2 do curso "O Cristão no Século 21". O
Rev. Leandro Lima (autor das lições) estará
ministrando a primeira aula do semestre em
classe única. Adquira o segundo volume do
Curso.
134 ANOS DA PIPR | No sábado, dia 11 de
agosto, estaremos oferecendo um culto de
gratidão a Deus pelos 134 anos de organização
de nossa igreja. Na ocasião o Rev. Roberto
Brasileiro estará nos trazendo a Palavra de
Deus. Todos são convidados a agradecer ao
Senhor juntos.
153 ANOS DA IPB NO CENTRO DE
CONVENÇÕES | As igrejas presbiterianas do
grande Recife estarão juntas na noite do
domingo, 12 de agosto para oferecer a Deus
um culto de gratidão pelo 153 anos da IPB. Na
ocasião estará pregando o Rev. Roberto
Brasileiro.
EBF - ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS | Iniciará
na próxima terça-feira, dia 24 de julho, de 14 às
17 horas, criança de 05 às 12 anos de idade,
valor da inscrição R$ 5,00. Faça sua inscrição na
Secretaria da Infância.
NOTÍCIAS DA SAF | O Departamento
Maranata se reunirá amanhã, às 15:00h na
residência de Milca Matos. A reunião plenária
SAF será no dia 29 de julho, às 16:00h.As vovós
são convidadas para comemorarmos o seu dia
nesta reunião.
NOTÍCIAS DA 3ª IDADE | Viagem a Natal Inscrições na Secretaria da Igreja ou com Marlene
França. Saída às 13h de 24/08 (sexta-feira) 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. Faça seu pagamento na secretaria da
Igreja.Inscreva-se e participe e leve alguém.

─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
NO CÉU COM O SENHOR | Aprouve ao
Senhor levar a sua presença o pequeno
Samuel na última quarta-feira, dia
18/07/2012. Nossos queridos irmãos,
Daniel e Clarissa Figueiredo, nos deram um
valioso testemunho de dependência de
Deus em momentos difíceis na vida. Que o
Senhor os fortaleça e conforte.
O CERTO | Convida os irmãos para
participarem de um culto em ações de
graças pelos seus 31 anos de existência,
que será no dia 28 de julho de 2012, às
14:30h, na Igreja Presbiteriana da Boa
Vista. Presidente Israel.

CRIANÇAS DE PRIMEIRA | O Projeto
Criança de Primeira, do qual faz parte o casal
Daniel (tio Dandan) e Clarissa (tia Cici)
Figueiredo, louva a Deus pela vida e
testemunho dessa família querida pela
demonstração de confiança e dependência
no Senhor. Aprouve a Deus levar o pequeno
Samuel, um guerreirinho do Senhor, um
bebê de primeira. Somos gratos a Deus e
oramos ao Senhor pelo conforto e consolo
que só Ele pode dar. O Senhor é Deus,
soberano Senhor, Ele está no controle de
todas as coisas, e mesmo no dia mais difícil de
nossas vidas, Ele continua justo e fiel em
todos os seus atos.

DONA BENVINDA | A Mãe do nosso irmão
Humberto Santos, Benvinda Rodrigues
Santos partiu para o Senhor em ditosa
velhice (94 anos). Na última 5ª feira. Que o
Senhor conforte a família.

─ 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
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

Outros Enfermos
Elelson Jonatan
Maria Clara 3034·8048
Roberto Alfredo
Davidson França
Jeruza Oliveira
Marlene Araújo
Jovelina
Artur Tito
Conceição Lôbo
Cintia Figueiredo
Marcos Antônio
Valéria de Oliveira
Maria José Araújo
Angelita

Em Recuperação
Dilma Figueiredo
Edite Almeida
Joserita Rossiter
Rejane Lacerda

Agradecimento
A irmã Alaíde agradece aos
irmãos as orações que fizeram
em seu favor

Informações com Marlene França.

notícias e súplicas
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