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Fundada em 10 de agosto de 1873

O CUMPRIMENTO DA PROMESSA

Organizada em 11 de agosto de 1878
Pastor Emérito: (in memorian)

Rev. Benedito Matos
Equipe pastoral

O nascimento de Jesus Cristo foi celebrado com grande entusiasmo
pelos pastores nos campos em Belém. O anjo de Deus apareceu aos pastores e
disse‐lhes: “Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será
para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é
Cristo, o Senhor” (Lc 2.10,11).
O nascimento de Jesus, o Cristo de Deus, é a boa nova de que o Senhor
cumpriu a sua promessa. É o cumprimento de um plano traçado na eternidade. É
a consumação da mensagem dos profetas. É a realização da expectativa do povo
de Deus que a tanto aguardava esse acontecimento.
O nascimento do menino Jesus é a encarnação do Verbo de Deus. É
Deus, na segunda pessoa d'Ele assumindo forma humana. É Deus se fazendo
homem. O eterno entrando no tempo. O que era desde o princípio nascendo no
presente. O milagre da encarnação é Jesus sendo apresentado ao mundo como o
Salvador. O Messias prometido, o Senhor soberano do universo se humilhando,
deixando sua Glória para assumir um corpo humano sujeito a limitações, a
tentações e a sofrimento e morte.
Quando esse evento aconteceu e essa mensagem foi proclamada, os
céus se cobriram de anjos, que cantaram: “Glórias a Deus nas maiores alturas e
paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem” (Lc 2.14).
O verdadeiro sentido do nascimento de Cristo Jesus traz glória a Deus
no céu e paz na terra aos homens. O cumprimento da promessa do Messias, o
nascimento de Jesus, o Filho de Deus‐Pai, é boa nova de grande alegria para todo
o povo. O verdadeiro sentido desse fato de maior importância histórica foi
celebrado com efusiva alegria no céu e na terra.
Desde então somos convidados a celebrar todo Dia do Senhor esse
magnífico acontecimento, o cumprimento da promessa feita aos nossos pais (na
fé) do passado. Ao virmos, em obediência, cultuar a Deus no dia em que Ele
mesmo separou para esse fim, estamos celebrando a boa nova que é de grande
alegria. Deus não nos abandonou a nossa própria sorte, nem se esqueceu de sua
promessa. Ele nos “deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna” (Jo.3:16).
Portanto, prossigamos em celebrar o nascimento do nosso glorioso
Salvador. Mas, não só o seu nascimento. Celebremos juntos, a sua morte e seu
sacrifício, e acima de tudo, sua vitória e ressurreição.
Louvado seja Deus pelo seu tão grande amor, por sua gloriosa graça,
por sua tão grande misericórdia para conosco. Que haja paz na terra aos homens
a quem o Senhor quer bem.

O Pastor

Pastor Efetivo:

Rev. Cláudio Albuquerque
Pastor Auxiliar:

Rev. Iclayber Alves
Pastor Colaborador:

Rev. Nisan Baía
Pastores Evangelistas:

Rev. Fúlvio Leite ‐ Vasco
Rev. Edelson Lacerda ‐ Torre
Pastor Missionário:

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

Endereço
R. das Creoulas, 120,
Graças,
Recife PE / CEP: 52011‐270
Pabx / Fax: (81) 3221.1583
www.primeiraigreja.org.br
pipr@primeiraigreja.org.br
Atendimento pastoral e visitação
De terça a sexta‐feira
Expediente daSecretaria
De segunda a sexta‐feira
8h às 12h e 14h às 18h
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
Itambé
R. M. Falcão, 05,
Centro, Itambé / PE

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
TRATAMENTO SUB‐HUMANO LEVA CRISTÃO ERITEU À MORTE – Em 05 de julho, Yosief Kededom
Gelar de 41 anos, recém convertido ao cristianismo, morreu em um centro secreto de detenção na cidade
de Mendela Fontes. Informaram à Portas Abertas que Yosief estava doente havia tempo e os maus tratos
da prisão agravaram os efeitos da doença. Esta é a 24ª mortes relacionada à punição de práticas de
atividades religiosas não autorizadas pelo governo eriteu. Entretanto, esse número pode ser ainda maior.
GAROTA CRISTÃ É VÍTMA DE ESTRUPOS – República Centro África – Os cristãos da cidade de
Kouango têm sofrido com a brutalidade de um homem conhecido como Coronel Balaka. Recentemente,
uma garota cristã de 12 anos chamada Chancela Gbodéka foi violentada duas vezes pelo homem. Na
primeira vez Chancela estava cuidando de seu pai, enfermo, e não conseguiu fugir. No dia seguinte,
Coronel a viu no mercado e a violentou em público. Quando ele foi procurá‐la no terceiro dia, Chancela
havia abandonado o pai e fugiu pela janela. Em uma tentativa de forçar seu pai a trazer a filha de volta.
Coronel o agrediu.
O MINISTÉRIO DE MISSÕES – Agradece a cada pessoa que doou brinquedos para as crianças das
congregações.

─ CANTINHO DA MATURIDADE ─
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Da Criança ao Homem ‐ Jesus, Deus Conosco!
O anjo do Senhor desceu entre os pastores e anunciou: “Eis que aqui vos trago boa nova de grande
alegria! Hoje vos nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor” (Lucas 2,10). E aí estava o Deus conosco, e em nós, que
o aceitamos como nosso suficiente salvador.
Tantos anos se passaram e nessa data a sociedade ocidental festeja esse marcante advento. No
entanto, esquece do menino sábio entre os doutores, encantando‐os com sua inteligência; esquece o andarilho,
que de cidade em cidade pregava a chegada do Reino de Deus (amor, justiça e paz). Esquece o homem forte, que
resistiu às tentações do diabo a ele não se curvando. O homem que curou coxos e cegos, paralíticos de corpo e de
alma. O homem que acalmava tempestades, e que vivificava mortos. O poeta que fazia de uma simples
advertência, uma prosa eivada de profundidade e beleza: “Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que
haveis de comer ou de vestir. A vida é mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, não
semeiam nem ceifam; não têm despensa nem celeiros; todavia Deus os sustenta. Observai os lírios; não fiam nem
tecem, e nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles” (Lucas 12).
A sociedade ocidental esquece‐se do homem que vivia em oração, em comunhão constante com o Pai. Esquece o
homem sofredor, abandonado por aqueles que veio salvar, percorrendo os mesmos caminhos onde fora
aclamado como rei, agora vilipendiado, humilhado, carregando o peso da cruz nos ombros. Esquecem aquelas
atrozes dores das mãos e pés presos em cravos; aquele peito rasgado, sangrando; aquela fronte cingida de
espinhos em lugar da merecida coroa. Esquece até o momento supremo do último suspiro e a manifestação da
natureza, com festas nos céus na Sua vitória! “Aquele castigo que nos trouxe a paz” (Isaías 53:3) foi esquecido e
lembrado somente da criancinha deitada no berço tosco, adorada pelos magos, vigiada lá de cima por uma
brilhante estrela!
Oh, Senhor Jesus, hoje a sociedade humana relembra o teu nascimento. Do dia em que “os montes e
os outeiros romperam em cânticos diante de ti, e as árvores, em festa, te louvam no farfalhar contínuo de suas
folhas” (Isaías 55:12). Para essa sociedade, tudo que é feito nesse dia passa a ter um sabor especial. Os homens se
tornam mais alegre e as pessoas mais receptivas ao outro.
Querido Jesus, trazendo a memória aquele dia em que nascesse como uma criança, quando o Pai
cumpriu sua maravilhosa promessa, como gostaria de ter vivido naquela época, ter presenciado esse maravilhoso
evento histórico. Teria colocado meus braços para frente, dobrado um sobre o outro e com as mãos em concha, Te
embalado e no doce acalento, cantado baixinho: “Menininho na manjedoura, eu, eu Te amo”!
Receba, Jesus, Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, toda gratidão daqueles a quem viestes salvar!
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Reynilda Oliveira

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO | O Pb.
Josimar Henrique e Giseli agradecem a Deus
pelos 40 anos de sua união em 23 de dezembro.
O Pb. Fernando e Queta Trajano completaram
21 anos de matrimônio no último dia 19 de
dezembro. O Pb. Wilson e Cybelle Durães
fizeram 17 anos de vida matrimonial no dia 21 de
dezembro. Parabéns a esses casais e que Deus
os abençoe e proteja, bem como a todos os
casamentos e famílias dos membros da PIPR.
RECEBIMENTO DE NOVOS MEMBROS |
Este mês de dezembro, nos domingos à noite, e
também no culto do dia 24 de dezembro,
estaremos recebendo novos membros por
Profissão de Fé, Profissão de Fé e Batismo,
Batismo Infantil, Transferência e Jurisdição.
Hoje, estaremos recebendo por transferência a
família Hippe. Wolmer e Maria Benedita (Dita) e
seu filho Wolmer Neto estarão se tornando
parte da família PIPR. Também, estará fazendo
sua Pública Profissão de Fé, e recebendo o
Batismo como sinal da aliança, nosso irmão José
Carlos Medeiros da Silva Sobrinho. Que o nosso
amado Deus faça com que cresçamos na
Palavra, e nos multipliquemos em número para
o alcance de seus eleitos.
CULTO DE ADORAÇÃO | Na próxima terça‐
feira, dia 24, estaremos celebrando um culto
especial, em lugar da reunião de oração. O início
está previsto para 20:00h. Como fazemos aos
domingos, estaremos celebrando o nascimento
do nosso salvador. Muitos novos membros
estarão sendo recebidos. Professarão a Fé, Lara
Cecília Baía Morelli Rossiter, Mariana Carneiro
da Cunha Girão, Sofia de Figueiredo Cavalcanti,
Eliane de Almeida Dutra Vasconcelos e Agatha
de Sousa Moura. Receberão o Batismo, após
Pública Profissão de Fé, Diego Alexandre Braga
Carielo e Sulamita Meira Almeida. Seu esposo,
Flávio Almeida do Nascimento, será recebido
por Jurisdição, e seu filho menor, Heitor
Henrique Meira de Almeida, receberá o
Batismo. Ainda serão recebidos por
transferência e Jurisdição, os jovens, Paulo
Henrique Amorim Figueiredo e Mylena Mariano
dos Santos; o casal, Filadelfo Figueiredo Junior e
Vera Lúcia Ferrer de Melo. E a família Moura,
Geber Barbosa de Albuquerque Moura e

Adriana Augusta de Sousa Moura, e seu filho
menor, Adler de Sousa Moura. Vamos todos
bendizer e adorar o nosso amado Redentor.
CULTO DE AÇÃO DE GRAÇA | Na terça‐feira,
dia 31 de dezembro, em lugar de nossa reunião de
oração regular, estaremos dando graças a Deus
por mais um ano que se passou, e buscando sua
benção para o ano que se inicia. O horário para
início do culto será as 20:00h. Traga sua família e
amigos para adorarmos a Deus.
OFERTA DE GRATIDÃO AO SENHOR | Separe
ao Seu Deus uma oferta especial de gratidão
neste final de ano como prova de sua gratidão
pelas bênçãos derramadas sobre sua vida, pelos
livramentos neste ano que se finda.
MARILEIDE (LELEIDE) | Agradece as orações,
os telefonemas, as mensagens, as visitas e o
carinho que lhe fizeram na ocasião de sua cirurgia.
SAF EM ORAÇÃO | A SAF realiza uma reunião de
oração aos domingos às 08:30h (no templo).
Vamos todos juntos buscar ao Senhor em oração.
REVISTA SAF | Assinatura anual da Revista SAF
– R$ 21,60. Procure Ruth Varela.
IMPACTO JOVEM | Todos os sábados, às 18:00h
acontece o Impacto Jovem. Não fique de fora,
venha e participe conosco de momentos de
adoração, reflexão e estudo da Palavra.
IMPACTO JUNIOR | Você que é adolescente, de
10 a 13 anos, não deixe de participar. Vocês pais,
tragam seus filhos, netos, sobrinhos. Eles estão
aprendendo mais sobre a Bíblia.
CD BELO HORIZONTE | Quem desejar adquirir
o CD de louvor e adoração do Pr. Charles Melo
pode procurar na secretaria da igreja. O valor R$
20,00.
TODOS COM A NOTA | O Governo do Estado
deu continuidade ao Projeto “Todos com a Nota”,
a urna voltou ao seu lugar e nós somos gratos pela
resposta da Igreja a este desafio e contamos com
a participação dos irmãos.
INSTITUTO FILADELFIA: APADRIAMENTO |
Somos gratos a todos aqueles que têm com
fidelidade enviada suas ofertas para manutenção
da assistência de nossas crianças. Tem sido um
Projeto lindo e abençoado, com uma fidelidade
dos padrinhos sem igual. Das crianças
apadrinhadas 90% são mantidas por membros da
PIPR. Louvamos a Deus por isso, mas, ainda

notícias
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temos 50 crianças sem padrinhos e uma longa
fila de espera. Se você ainda não apadrinhou
uma criança, aproveite agora. O Senhor nos tem
abençoado muito através das orações e
contribuições dos irmãos. Contamos sempre
com o acolhimento e carinho dos amados.
Oportunize uma criança a participar do nosso
projeto. Contamos com vocês! Leticinha e
Carmy (9678‐3966‐3355‐4995).
LEIA BONS LIVROS
Indicamos alguns livros importantes para sua
leitura individual e em família a fim da
edificação de sua vida e casa. Após os cultos
haverá um stand com esses livros à venda. Todos
com super descontos, aproveite:
“Mulheres Sábias” – R$ 27,00
“Sábias e Conselheiras” – R$ 18,00
“Uma Mulher Segundo o Coração de Deus” – R$
28,00
“Mulheres em Apuros” – R$ 21,00
“Mulher Cristã” – R$ 26,00
“Mulheres Piedosas” – R$ 6,00

“Depressão Espiritual” – R$ 26,00
“Futuros Homens” – R$ 16,00
“Defenda Sua Fé” – R$ 16,00
“O que Você Esperava?” – R$ 39,00
“O ABC de Deus Para a Vida” – R$ 11,00
“Humildade – Verdadeira Grandeza” – R$ 13,00
“Quando Pecadores Dizem Sim” – R$ 20,00
“A Bíblia e Sua Família” – R$ 21,00
“A Família da Aliança” – R$ 17,00
“Pais Discipuladores” – R$ 13,00
“Criando Filhos – O Modo de Deus” – R$ 12,00
“Criando Filhos que Adoram a Deus” – R$ 18,00
“O Caminho Para o Filho Andar” – R$ 22,00
“Pastoreando o Coração da Criança” – R$ 26,00
“O Evangelho para os Filhos da Aliança” – R$
14,00
“Conflitos No Lar e as Escolhas do Pacificador” –
R$ 24,00
“O que Ele Deve Ser se Quiser Casar com a
Minha Filha” – R$ 35,00
“Conselhos aos Pais Para Lidar com os Pecados
dos Filhos” – R$ 9,00
“O Coração da Ira – Guia Prático para Lidar com
a alma dos Filhos” – R$ 24,00

─ SÚPLICA E INTERCESSÃO ─
"Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo.” Tg 5: 16
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Interceda a Deus pelos seguintes irmãos:
Problemas de Saúde
Abigail Miranda;
Adail Maia;
Amaro Souza;
América Elisabeth (Betinha);
Anaide Lopes;
Bayard Amorim;
Cecília da Silva;
Clécio Figueiredo;
Clélia Maia;
Dilma Figueiredo;
Gilberto Oliveira;
João Alves;
Judite Ramos;
Juraci de Souza;
Josefa Gueiros (Zeza);
Lídia Santos;
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Manacés Lyra;

Elisama e Jovelina (pedido de

 Maria Gabriela Macedo;

Genaldo Marroquim (pai do Pr.

Juraci);
Fabiano Leitão;
Gilvan (pedido de Cristiano)
 Jeaney (pedido de Ruth);
 Jonatan;
José Roberto;
Lêda (vizinha de Cleyde);
Maria Clara (pedido de D. Edite);
 Maria José Araújo;
Marlene Araújo (mãe de

Cláudio);
José Carlos Figueiredo e Miriam

Selma (irmã de Suzicleide);

Marileide Vieira;
Neide Galiza Machado;
Rômulo Athayde
Vanildo Lima.

Outros Enfermos
 Artur;
 Cíntia Figueiredo,

Jaidson);

(pedido de Cremilda);

Tito;

Elelson;

Valdice

Conceição;

 Virlene

Ana Lúcia;

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

Nome

Ana Lúcia Gomes Wanderley Araújo
22/12

Ivson Vilela Guerra
Maria Benedita Hippe (Dita)
Manuela Gomes Gueiros Pires

23/12

Sérgio Reinaux
Brenda Gomes Barreto

24/12

Evanise Leal de Andrade Veras
Dário de Andrade Coelho Gueiros

28/12

João Sérgio Andrade Seixas

Equipes

De 22 a 28 de dezembro

De 29/12 a 04 de janeiro

Presbíteros

Eudes Horst

Fernando Guerra

Aurilo Daniel
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens

Antônio Carlos
Dennis José
Heitor Barros

Diáconos
Sistema de som

Klaus Wagner

Lucas Vieira

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Sebastião Ventura

Oração (Terças‐feira)

Pb. Eudes Horst

Pb. Fernando Guerra

Doutrina (Quintas‐feiras)

Rev. Cláudio Albuquerque

Rev. Cláudio Albuquerque

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

Dia CP Vasco

Dezembro 22 Eudes Horst

CP Torre

CP Itamaracá

CP Nazaré

CP Aliança

CP Vicência

F. Guerra

Fernando Trajano

Josimar H.

Rildo Leitão

Samuel Lyra

aniversariantes escalas e plantões
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─ LITURGIA─
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Culto Matinal 9h

Culto Vespertino 18h

Prelúdio Instrumental

Prelúdio Coros Salmos & Boas Novas

Adoramos o Deus Criador
*Leitura Bíblica: Salmo 66:1‐9
*Oração de Adoração
*Hino: NC 35 “Súplica Pelo Culto”

Cristo é o Centro da Adoração
*Leitura Bíblica: Salmo117
*Oração
*Cântico: “Aclame ao Senhor”

Só Ele nos Sonda o Coração
Leitura Bíblica: Salmo 65:1‐4
Oração de Confissão
Cânticos Espirituais
Afirmação de fé ‐ Credo Apostólico

Ele é Nosso Advogado Junto ao Pai
Leitura Bíblica: Salmo 130
Oração de Confissão
Cânticos Congregacionais
Recebimento de novos membros

Tudo o que Temos Deve Glorificá‐lo
*Leitura Bíblica: Salmo 66:13‐15
*Ofertório: NC 41 “Louvor Pela GraçaDivina”
*Oração de Consagração
Música Especial

Consagramos a Ele as Nossas Vidas
*Leitura Bíblica: Salmo 116:12‐14,17‐19
*Ofertório: NC 60 “Ofertório”
*Oração de Consagração
Coros Salmos & Boas Novas

Nos Deleitamos em Sua Santa Lei
Mensagem – Rev. Breno Macedo
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Seus Mandamentos nos Fortalecem
Mensagem – Rev. Dennis Leaman
Hino: NC 148 “Oração Noturna”
*Oração & Bênção Araônica
*Tríplice 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

10h30

Terça

Encontro de Oração

19h

Quarta

Equipe Pastoral

10h

Quinta

Estudo Bíblico

19h

Sábado

Impacto Junior e Impacto Jovem

16 e 18h
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