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O SENHOR JESUS É
O CENTRO DO CULTO

Equipe pastoral
Efetivo:

Rev. Cláudio Albuquerque
Auxiliar:

Rev. Iclayber Alves

No Antigo Testamento constatamos que o Senhor era, e é, o
centro do Culto (Liturgia). Tudo fora determinado de acordo com Sua
Palavra, que é a expressão escrita da Sua vontade revelada. Todas as coisas
feitas na Liturgia do Antigo Testamento (os sacrifícios e as ofertas pelos
pecados) apontavam para Aquele que estava por vir, Jesus Cristo. Ele era
representado nos sacrifícios de expiação da culpa e do pecado nos animais
oferecidos. No tempo determinado o Messias veio e cumpriu tudo o que
fora prometido. Portanto, o Senhor Jesus, tal qual Deus Pai, é o centro da
Liturgia no Novo Testamento também. Ele confirmou todos os princípios
estabelecidos no Culto oferecido a Deus na Aliança. O foco do Culto no Novo
Testamento continua sendo o mesmo do Velho Testamento; o Senhor da
Aliança.
A partir de Cristo foram abolidas as cerimônias religiosas (as
festas e os sacrifícios com animais) e as leis civis, que eram direcionadas
especificamente ao povo de Israel. Ele se deu como oferta pelos pecados de
uma vez para sempre, não sendo mais necessário sacrificar animais, pois, o
Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo realizou o sacrifício que
satisfez a Justiça de Deus. Por isso, não podemos mais nos associar às
práticas simbólicas e tipológicas do Culto no Antigo Testamento. Um das
razões pelas quais Lutero e Calvino romperam com a Liturgia da igreja
Romana fora a imitação do Culto mosaico que, de maneira prática, negava a
vinda de Cristo que pôs um fim nas cerimônias judaicas (Jo 4.23; Rm 10.4; Hb
9.23-28).
No Culto público ressaltamos, em primeiro lugar, a Sua soberania.
O Senhor Jesus Cristo é o Cabeça e Salvador de Sua igreja, o Herdeiro de
todas as coisas, isto é, o soberano administrador e Aquele que dispõe de
todas as coisas em todo o universo. Em segundo lugar, quando adoramos a
Jesus Cristo no Culto público, ressaltamos Sua absoluta e última autoridade,
tanto pelo Seu poder quanto pela Sua Palavra. Enquanto Segunda Pessoa
da Trindade, o Senhor Jesus compartilha do domínio de Deus Pai sobre
todas as suas criaturas, pois, um dos Seus ofícios é o de Rei. E, em terceiro
lugar, reverenciamos a Sua presença, que também é experimentada por
nós, pois, Ele está presente espiritualmente, e esta presença é real e atuante
entre nós e em nós.

Colaborador:

Rev. Nisan Baía
Emérito: (in memorian)

Rev. Benedito Matos
Evangelistas:

Rev. Fúlvio Leite - Vasco
Rev. Edelson Lacerda - Torre
Missionário:

Rev. Arthur Braga - Nazaré
Missionários Plantadores:
Miss. Jaidson Araújo - Aliança
Miss. Márcio Cristino - Itamaracá
Miss. Alcimar Bezerra - Vicência

Atendimento pastoral e visitação
De terça a sexta-feira
Expediente daSecretaria
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
Vicência
R. Dr. Manoel Borba, 68,
Centro, Vicência / PE

─ PASTORAL ─
Esta é nossa perspectiva e expectativa, em termos de Culto, pelo que nos diz a Sua Palavra:
E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século (Mt 28.20b); e, também, Chegaivos a Deus e Ele se chegará a vós (Tg 4.8).
A Liturgia não diz respeito, primariamente, ao homem, mas é centrada na soberania e
divindade do Deus adorado. O Senhor não é apenas central como objeto do Culto, mas também o
sujeito – pelo Seu poder e Espírito, com as Escrituras como base, Ele reconstitui a cada semana a
reunião de estrangeiros e peregrinos como seu próprio povo redimido em Seu Filho Jesus Cristo. O
enredo trata sobre os sofrimentos de Cristo, Sua vitória sobre a morte, Sua dignidade como Único e
Soberano Deus, e as promessas da glória que aguarda todos os que creem e foram salvos por Ele.
Portanto, no Culto público, onde Deus se reúne com o Seu povo para ser adorado, devemos
evidenciar estes três aspectos do Senhorio Divino na Aliança que Ele mesmo estabeleceu com o Seu
povo; 1) Sua soberania; 2) Sua absoluta e Última Autoridade; 3) Sua Presença. Estes três aspectos
apontam para o Senhor Jesus Cristo como o centro do Culto divino de acordo com as Sagradas
Escrituras.
Iclayber Alves

─ CANTINHO DA MATURIDADE ─
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CUIDADO COM OS IDOSOS
Em Provérbios 23:22, lemos: "Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a
envelhecer."
Já tivemos oportunidade de visitar vários abrigos de idosos em algumas capitais da região,
como Natal, Fortaleza e Recife. Em todos eles, quando paramos para conversarmos e ouvirmos os
residentes nesses pensionatos encontramos pessoas tristes, desoladas, chorando, e a razão
principal quase sempre é a mesma. Eles dizem que os familiares os largaram ali e não voltaram mais
para visitá-los. Em uma dessas visitas encontramos uma senhora, de mais ou menos 80 anos,
sentada em baixo de uma mangueira, afastada dos outros internos, quando perguntamos por que
estava chorando, ela respondeu: "Porque tenho oito filhos e nenhum deles vem me visitar!" O idoso é
muito carente de afeto e de companhia principalmente dos familiares.
O versículo acima (Pv. 23:22) junto com Êxodo 20:12 que diz: "Honra teu pai e a tua mãe para que
se prolonguem os teus dias na terra", e tantos outros textos correlatos que a Bíblia nos ensina, nos
chamam a atenção para o fato de que mesmo tendo nossos idosos em casa, ou por perto, não em
abrigos, não lhes damos as honras, os cuidados e atenção que merecem. É comum ouvirmos de
alguns deles: "Aqui em casa quando falam comigo é só para reclamar..."
Honramos as pessoas idosas quando paramos para ouvi-las, ainda que por conta dos anos, sejam
repetitivas;
Quando nos apressamos e apanhamos algum objeto que aquelas mãos trêmulas deixaram cair ao
chão;
Quando tomamos a mão de alguém, que segura uma bengala, e ajudamos a atravessar a rua;
Quando nos levantamos e oferecemos o assento a quem não tem mais equilíbrio nas pernas;
Quando abrimos a porta e permitimos que os da 'Terceira Idade" sejam os primeiros a entrar;
Honramos, quando retardamos os passos e ficamos ao lado de quem não mais pode correr...
Honramos o idoso quando reconhecemos nas marcas de sua face, impressas pelo tempo, e nos
cabelos brancos, a riqueza da experiência de vida que só se adquire com o passar dos anos ... muitos
anos!
CUIDEM BEM DOS SEUS IDOSOS, HOJE; AMANHÃ PODERÁ SER TARDE DEMAIS!
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Rev. Nisan Baía

─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─

12º CBPL | Nos dias 6 a 9 de agosto teremos a
12ª edição do Curso Bíblico Para Líderes
promovido pelo Ministério de Missões da PIPR.
O público alvo são todos os pastores,
missionários e obreiros dos campos e projetos
parceiros de nossa igreja (Rumo ao Sertão,
Fonte no Deserto, Novos Campos e outros).
Ore e interceda ao Senhor para que sejam dias
de bênçãos para todos os participantes e pelos
preletores (Prs. Cláudio, Iclayber, Lutero,
Daniel Carneiro, Josimar Gonzaga, Milton
César, os Pbs. Fernando Guerra, Fernando
Trajano, Wilson Duraes e por Ana Fontes).
PROJETO MATA NORTE | Em agosto, mês de
aniversário de nossa Igreja estaremos
plantando mais uma nova igreja, dessa vez, na
cidade de Itambé/PE. Ore a Deus para que
possamos definir, segundo a sua vontade, o
obreiro para aquele campo e que o Nome do
Senhor seja conhecido e exaltado naquela
cidade.
LIVRO DA EBD | Se você tem exemplares do
Caderno de Lições da EBD (Cristãos do Século
21 Volumes I e II) e não mais utiliza, doe ao
Ministério de Missões para serem repassados
aos participantes do Encontro de Obreiros e
Líderes que acontecerá em agosto aqui em
nossa Igreja. Será muito útil para ser aplicados
nas igrejas parceiras. Procure Norma Lacerda.

SAF EM ORAÇÃO | As sócias da SAF estão se
reunindo todos os domingos às 08:30h para
buscar a Deus em oração. Quem quiser participar
será muito bem vindo!
CAMISA MISSIONÁRIA | O Ministério de
Missões colocará a venda camisas semelhantes
às que se usam nos avanços missionários. O valor
é de R$ 20,00 por peça. Todo valor será revertido
para o Ministério de Missões. Procure Fernando
Ângelo ou Marilene.
CAMPANHA PARA O VALE DO SENHOR |
Nossa Igreja, através da SAF, está coordenando
uma campanha para arrecadação de feijão e óleo
de cozinha para abastecer o Orfanato
Presbiteriano Vale do Senhor. Faça sua doação e
participe dessa campanha para que mais e mais
crianças carentes sejam assistidas.
CULTO DE GRATIDÃO | No domingo, 11 de
agosto de 2013 a PIPR estará glorificando ao
Senhor pelos 140 anos do início dos trabalhos de
nossa igreja (10 de agosto de 1873), e pelos 135
anos de organização eclesiástica (11 de agosto
de 1878). O Rev. Lutero Rocha, ex-pastor de
nossa igreja e querido por todos nós, será o
pregador nessa ocasião especial. Todas as
Congregações estarão presentes conosco
agradecendo a Deus por sua misericórdia em
nossas vidas.
ATENÇÃO PROFESSORES DA ESCOLA
BÍBLICA DOMINICAL | No segundo sábado de
agosto, 10/08/2013 às 16h, estaremos nos
reunindo para o estudo das 10 primeiras lições do
volume II sob a direção dos Pastores Cláudio
Henrique Albuquerque e Iclayber Alves.
Reservem esta data para estarmos todos
reunidos. Lembrem-se, só teremos duas
reuniões neste segundo semestre. É
imprescindível a presença de todos. Que Deus
nos abençoe.

notícias
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OFERTA ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO | No
domingo, 11 de agosto de 2013, quando
comemoramos o aniversário da nossa Igreja,
dedicaremos ao Senhor nossa Oferta
Voluntária. “Honra ao Senhor com os teus bens
e com o melhor de toda tua renda” (Pv.3:9).
Que o Senhor coloque em nossos corações
esse propósito de gratidão, pois, “Deus ama a
quem dá com alegria” (2ª Co.9:7c).
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
MINISTÉRIO DE CASAIS | Lembramos a todos
os casais da primeira Igreja que no sábado dia 10
de agosto, às 20 horas, teremos nossa reunião e
estaremos estudando com Pastor Cláudio
Henrique Albuquerque o livro "A Bíblia e sua
Família" não faltem, serão momentos de
compartilharmos com outros casais as bênçãos
de Deus. Será vendido um delicioso lanche pela
Cantina do Ministério de Missões e haverá
recreação com crianças de 04 a 12 anos.
CONSELHO | Em virtude do gozo do restante
das férias do Rev. Cláudio (22-31/07/13), a reunião
do Conselho foi adiada para a próxima sextafeira, dia 02/08/13, às 20:00h.
TODOS COM A NOTA | Traga a sua nota fiscal e
ajude o Instituto Filadélfia a manter crianças e
adolescentes longe da criminalidade. A urna está
perto da Secretaria da Igreja.

GRATIDÃO DO PARQUE DOS MILAGRES| O
Presbítero Severino Gomes, e toda a equipe do
Ministério que atua no Parque dos Milagres,
agradece as orações e o envolvimento da PIPR
na EBF que aconteceu nos dias 08 a 10 de julho.
O Senhor foi muito gracioso e o Evangelho foi
anunciado a crianças e adolescentes que foram
impactados pela Palavra de Deus através dos
jovens da Igreja Presbiteriana Água Viva.
Rogamos as bênçãos de Deus sobre estes
Ministérios e Igrejas!
CEIA DO SENHOR | Será no próximo Domingo
pela manhã.
PLENÁRIA DA SAF | Atenção Sócias! – Nossa
plenária hoje, às 16 horas.
JUNTA DIACONAL | Nossa reunião hoje às 16
horas.

─ 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
Abigail Miranda
Adail Maia
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América Elisabete (Betinha)
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Anaide Lopes
Bayard Amorim
Cecília da Silva
Clécio Figueiredo
Daniel Figueiredo
Gilberto Oliveira
João Alves
Judite
Josefa Gueiros (Zeza)
Leonida Lima
Manacés Lyra
Maria Gabriela
Neide Machado
Rômulo Athayde
Vanildo Lima
Zuleika Alouchie

notícias e súplicas

Outros Enfermos
Artur

Virlene
Walmir Araújo

Agnaldo
Cintia Figueiredo
Cremilda Araújo
Dilma Figueiredo
Elelson
Fabiano Leitão
Jeaney
Jonatan
José Roberto
Jovelina
Marcos Antônio
Maria Clara
Maria José Araújo
Marlene Araújo
Tito
Valdice
Valéria de Oliveira

.

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
Lagoa do Ouro – PE
“Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele.” 1 Co 9.23

Amados irmãos,
Graça e Paz!
Com muita gratidão a Deus concluímos este semestre relatando com alegria as notícias.
Ficamos felizes com o avanço missionário realizado no mês de abril pelo ministério de missões
desta igreja. Estamos discipulando pessoas que são frutos desse trabalho.
Na alfabetização estamos com um grupo de sete alunos. Nos emociona ver os alunos
lendo a Bíblia sozinhos para fazerem as tarefas. O Sr. Manoel é o único que ainda não lê pela
dificuldade em aprender. Orem por ele.
As visitas no povoado de Campo Alegre, os cultos em casa de irmãos, e a presença de
alguns vizinhos, nos alegra muito. Estamos realizando cultos no Sítio Salgado e em residências da
cidade. Continuamos distribuindo Novos Testamentos nos lares onde não há nenhum.
Nas visitações nos deparamos com muitas famílias idólatras, devotos de Pe. Cícero. A
dona Chiquinha, de 93 anos, é muito lúcida, mas ficou impactada ao saber que o Pe. Cícero estava
morto e surdo para ouvir suas preces. Outra senhora, dona Adenir (artesã da cidade), prima de
dona Chiquinha e também devota de Pe. Cícero, solicitou estudo bíblico, revelando o seu desejo
de aprender a verdade do Evangelho.
Quando cheguei aqui não Havia membros, hoje já temos quatro. Minha oração é que
estes se multipliquem para o engrandecimento do Reino de Deus.
Sou grata a Deus por vossas orações, ofertas e afeto, pois me sustentam e estimulam a
avançar no alvo que Deus tem proposto para nossas vidas.
Que a bênção de Deus repouse sobre todos.
Abraço fraterno,
Missionária Magali Fonseca
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─ ANOTAÇÕES ─

espaço missionário e anotações
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─ ANOTAÇÕES ─
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anotações

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

Nome

Lucas Vinicius Neves

30/07

Rafael Lustosa Oliveira
Ana Horário Geraldo
Beatriz Maia Soares

01/08

Helciandro Bezerra de Andrade
Ianele Braga Vilela de Melo
02/08

Isabella Galvão Albuquerque
Sérgio Gabriel de Lima

De 28/07 a 03 de agosto
Winston Rossiter

De 04 a 10 de agosto
Edson Santos

Antônio Neto
Aziel Francisco
Fernando Ângelo

Israel Selva
José Bartolomeu

Sistema de som

Klaus Wagner

Klaus Wagner

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Sebastião Ventura

Oração (Terças-feira)

Pb. Winston Rossiter

Pb. Edson Santos

Doutrina (Quintas-feiras)

Rev. Cláudio Albuquerque

Rev. Cláudio Albuquerque

Equipes
Presbíteros

Diáconos

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

Dia CP Vasco

CP Torre

CP Itamaracá

CP Nazaré

CP Aliança

CP Vicência

Julho

28

Henrique N.

Washington Jr.

Edson Vieira

Eudes Horst

Fernando Guerra

Agosto

11
18

Jamim S.

As congregações estarão conosco agradecendo a Deus pelos 135 anos da PIPR
Fernando T.

Josimar H.

Rildo Leitão

Samuel Lyra

Severino

Wilson Durães

aniversariantes, escalas e plantões
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─ ESCALAS E PLANTÕES ─
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─ LITURGIA─
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Culto Matinal 9h

Culto Vespertino 18h

Prelúdio Instrumental

Prelúdio Instrumental

Entremos na Presença de Deus
* Leitura Bíblica: Salmo 84
* Hino: NC 35 “Adoração e Súplica”
* Oração

Louvemos ao Soberano Deus
* Leitura Bíblica: Salmo 81
* Oração
* Cântico: “Tu És Soberano”

Quedemo-nos Aos Seus Pés
Leitura Bíblica: Salmo 50: 16-20
Oração de Confissão
Cânticos

Seus Olhos Vêem Toda Intenção
Leitura Bíblica: Salmo 12
Oração de Confissão
Cânticos

Rendamos a Ele Nossas Vidas
* Leitura Bíblica: Salmo 76: 11,12
* Ofertório: NC 38 “Louvores Sem Fim”
* Oração de Consagração

Corações Gratos Ofertam com Prazer
* Leitura Bíblica: Salmo 72: 10-17
* Hino: NC 47 “Louvor e Glória”
* Oração de Consagração
Coro Salmos

Pai, Abençoa-nos Por Tua Palavra
Mensagem - Rev. Edelson Lacerda
* Oração
* Bênção Apostólica
* Triplice Amém

Transforma-nos pela Palavra, Senhor
Mensagem – Rev. Fúlvio Anderson
Hino: NC 292 “A Vinda do Senhor”
* Oração & Bênção Araônica
* Triplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira

Escola Bíblica Dominical 10:30h
*Congregação de pé

*Congregação de pé

─ ATIVIDADES SEMANAIS ─
Domingo

Culto Matinal e Vespertino

9h e 18h

Escola Bíblica Dominical

10:30h

Terça

Encontro de Oração

19h

Quarta

Equipe Pastoral

10h

Quinta

Estudo Bíblico

19h

Sábado

Impacto Jovem

18h
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