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Estudo Bíblico Pessoal

Pastor Emérito: (in memorian)

Uma Necessidade para a Vida Cristã

Rev. Benedito Matos

Certa vez, ao conversar com os discípulos, Jesus fez a seguinte
afirmação: "Examinem as Escrituras porque é nelas que vocês encontrarão a
vida eterna" (João 5:39). Em outra ocasião o apóstolo Paulo, ao orientar o
jovem pastor Timóteo acerca da utilidade e finalidade das Escrituras na vida
do servo de Deus, declarou: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para
o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim
de que o homem de Deus seja preparado (aperfeiçoado, amadurecido) e
completamente habilitado para toda boa obra" (2ª Timóteo 3:16,17).
Isso nos mostra a necessidade de conhecermos a Palavra de Deus.
Mostra‐nos a necessidade de estudá‐la com dedicação se quisermos viver
uma vida que agrada a Deus, e se quisermos ser instrumentos em suas mãos
para sua honra e glória. Também nos chama a atenção para a nossa tarefa de
formação de outros discípulos. O Senhor deseja nos fazer servos preparados
para levarmos as pessoas à Escritura a fim de que elas mesmas descubram os
tesouros ali escondidos. Por isso precisamos não somente aprender a
garimpar neste rio tão rico, mas também, preparar o garimpo para outros se
enriquecerem.
Nosso objetivo com está série de estudos é ajudar você a tirar melhor
proveito do estudo pessoal da Bíblia, e assim, lhe ajudar na elaboração de
estudos bíblicos indutivos para ser ministrado em família, grupos de
estudos, e até mesmo no discipulado pessoal. Vejamos então.
I – A necessidade do estudo bíblico.
A. É preciso conhecer a Escritura, isso é uma questão de sobrevivência
espiritual. O Senhor através de seu profeta afirma que a falta de
conhecimento da Palavra de Deus leva o ser humano a destruição: “O meu
povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento” (Oséias 4:6).
O estudo da Bíblia em particular, é o alimento que pode manter‐nos vivo
espiritualmente.
B. É preciso Conhecê‐la para defender‐se do assédio inimigo e da
deturpação herética. O diabo pode confundir‐nos com o mau uso da
Escritura (Mateus 4:5‐7) como tentou fazer com Jesus, ou ainda com a
alteração do sentido de um texto (Gênesis 3:1‐3), como fez com a mulher no
Éden.
C. É preciso crescer espiritualmente. Essa é a evolução natural de um
recém‐nascido (convertido). O apóstolo Paulo repreendeu os crentes da
igreja em Corinto com essas palavras: “Eu, porém, irmãos, não vos pude falar
como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos
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dei a beber, não vos dei alimento sólido; porque ainda não podíeis suportá‐lo” (1ª Coríntios 3:2). Ver
também (Hebreus 5:12‐14)
Precisamos deixar de beber exclusivamente a mamadeira que nos é servida semanalmente da
classe e do púlpito e aprender a preparar nosso próprio alimento e digeri‐lo sozinho a cada dia.
D. Precisamos ser transformados para nos tornar agentes de transformação. Foi esse o desafio
de Jesus aos seus discípulos: “Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.” (Mateus 4:19).
Foi este o apelo que Paulo fez aos cristãos em Roma: “não vos conformeis com este século, mas
transformai‐vos pela renovação da vossa mente pela boa e perfeita vontade de Deus.” (Romanos
12:2). A Bíblia precisa deixar de ser um livro meramente devocional para mim, preciso encará‐lo como
a Palavra transformadora de Deus para a minha vida.
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II – A própria Escritura auto‐afirma a sua importância.A Bíblia é a Palavra de Deus revelada ao
homem, e tem como propósito capacitá‐lo para cumprir a vontade de Deus (2ª Pedro 1:20‐21; 2ª
Timóteo 3:16‐17).
A. A Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, inspirado pelo
Espírito Santo, asseverou que “homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito
Santo” (2ª Pedro 1:21c). O apóstolo Paulo também afirmou que a Escritura em sua totalidade “é
inspirada por Deus” (2ª Timóteo 3:16ª).
B. O que temos na Escritura não é a opinião particular de um ou mais indivíduos. O apóstolo
Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, insistiu em afirmar que “nenhuma profecia da Escritura
proveio de particular elucidação; porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade
humana” (2ª Pedro 1:20;21a). Ela é o registro daquilo que o Senhor queria que nós soubéssemos.
C.
Para isso Ele inspirou homens santos a escreverem sua revelação. Isso se deu de forma
espontânea. Deus levou em consideração o estilo de cada autor, suas características, seu tempo e
cultura, suas habilidades e até limitações, sem, contudo, permitir erros no registro da revelação.
D. A Instrumentalidade da Escritura. O Senhor revelou a Escritura para que tivéssemos em
mãos sua Palavra que é um instrumento valioso no preparo do servo do Senhor, a fim de que ele esteja
pronto para aquilo que o Senhor tiver para ele. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo, “a Escritura é
útil para o ensino, repreensão, correção e educação, a fim de que o homem de Deus esteja
perfeitamente habilitado para toda boa obra” (2ª Timóteo 3:16,17).
III – O estudo da Bíblia se compõe de quatro partes.
A. Leitura – é a observação do texto. É ver o que o texto diz.
B. Compreensão – é saber, conhecer, compreender o que o texto diz.
C. Interpretação – é mais do que entender. É extrair as lições contidas no texto.
D. Meditação e Aplicação – é aplicar em nossas vidas as lições extraídas do texto.
Antes de prosseguirmos com o estudo, gostaríamos de sugerir que você parasse, meditasse e
se certificasse da importância deste assunto para a sua vida.
1. Como tem sido sua experiência nesta área do estudo bíblico?
2. Você tem o costume de separar um tempo diário para estudar a Bíblia?
3. Como você faz em seus estudos bíblicos? Estuda livros? Versículos soltos?
4. Sente dificuldade de estar a sós com Deus e Sua Palavra em casa?
5. Sente necessidade de mudar algo?
O estudo da Bíblia é hábito e prática, necessita perseverança. Então estabeleça isso como
objetivo em sua vida e em suas atividades diárias. Na próxima quinta-feira daremos
prosseguimento a esses estudos com a primeira parte do estudo bíblico pessoal, a LEITURA do
texto. Venha e traga a sua família.
Pr. Cláudio Albuquerque
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─

Em Cristo, Miss. Dameão Marculino e família. Nossa Senhora das Dores/SE, 14/01/2014.
espaço missionário
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RELATÓRIO DE CAMPO – DORES/SE
Prezados irmãos, as palavras do salmista, “Quem sai andando e chorando,
enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes” (Sl 126:6), descrevem muito
bem o ano de 2013. A luta envolvida na propagação do evangelho de Cristo torna‐se mais
intensa a cada dia. Porém, Deus em sua graça, nos tem dado força para batalha, e nos
alegrado com seus feitos. Podemos ver o trabalhar do Senhor no fortalecimento da sua
igreja aqui em Dores em todos os aspectos.
Há um crescente interesse da congregação em conhecer as Escrituras; uma
preocupação genuína com a edificação da igreja; uma busca, entre os jovens, em conhecer os
símbolos de fé da igreja. O resultado tem sido o amadurecimento bíblico e espiritual dos
membros. É verdade que há ainda muito para andarmos, o que nos alegra, porém, é que não
estamos parados, temos visto o Espírito Santo nos conduzir nesse caminho. Que o Senhor nos
impulsione cada dia mais nessa direção, para que possamos aprender a temê‐Lo, tê‐Lo como
maior bem de nossa vida e servi‐Lo que é a maior honra que podemos receber.
A igreja tem aprendido a compartilhar o que tem com os que nada têm. Este ano
distribuímos 16 cestas de alimentos, doamos 10 sacos de cimento para a construção da casa de
uma irmã. O Senhor proveu os meios para o término de sua casa. Fizemos um chá de fraldas
para um bebe de um casal de missionários. Socorremos, com recursos da própria
Congregação, uma missionária trazida da Bahia por uma denominação aqui da cidade, e foi
largada, doente, sem sustento, com aluguel, alimentos e remédios para comprar. Buscamos
em todas essas ações ensinar a igreja a não olhar apenas para si, a não se preocupar apenas
consigo mesma, mas, aprender a chorar com os que choram, a ser bálsamo do céu na vida
daqueles que padecem.
Houve fortalecimento na igreja. Tivemos um acréscimo de 7 membros comungantes,
homens e mulheres. Estamos discipulando um casal, e temos outros 2 discipulados para ser
iniciado.
Tivemos um robusto fortalecimento nas finanças da igreja e isso nos possibilitou
melhorarmos a estrutura física do templo. Conseguimos colocar ar‐condicionado na sala das
crianças, que era muito quente; compramos nova aparelhagem de som, pintamos o templo,
compramos cadeira e mesas para sala das crianças, compramos impressora etc. Tudo isso com
recurso da própria Congregação.
O Senhor por meio do profeta Isaías disse que “Ele” [meu Servo, o Justo,] veria “o
fruto do penoso trabalho de sua alma”. Eis parte do fruto do penoso trabalho D'Ele.
Registramos aqui a nossa gratidão ao Senhor por nos escolher para servi‐Lo, bem como aos
irmãos e as Igrejas que têm apoiado nosso ministério.
Pedido de oração:
‐ Por sabedoria e coragem para cuidar do rebanho do Senhor;
‐ Por unção do Espírito para testemunhar, ensinar e pregar o evangelho;
‐ Por Inteligência espiritual;
‐ Pela saúde minha, da minha esposa e das minhas filhas;
‐ Por livramento para nossas vidas.
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 2014 | você possa abundar em toda boa obra. Nossos
As sociedades, ministérios e departamentos
devem apresentar seus planejamentos de
atividades para 2014 (ao menos o 1º Semestre).
Isso nos ajudará a não termos choques de datas
com outros ministérios e demais atividades da
PIPR.
CARAVANA PARA ISRAEL | Estamos nos
aproximando da viagem a Israel e queremos
marcar um encontro com todos que vão viajar a
fim de tirarmos dúvidas, e receber orientações
como, que roupa levar, qual o clima, quanto $
levar em espécie. E já começarmos a desfrutar
dos dias que passaremos juntos. O encontro será
na casa de Rute Vitalino, na próxima terça‐feira,
dia 11, às 20:30h. Glícia, que nos conduzirá a tão
esperada viagem, estará presente para
esclarecer qualquer dúvida. Na ocasião
combinaremos o que vamos fazer nos dias livres
(1 em Londres e 1 em Israel). Isso é
completamente opcional, mas se tivermos
resolvido já daqui se tornará mais fácil o
transporte, ingressos etc. Precisamos da sua
confirmação, que pode ser feita pelo e‐mail
rute.vitalino@urbanovitalino.com.br ou pelo
telefone: 9971‐1521.
2º ENCONTRO DA FAMÍLIA PIPR | Março
está chegando, e com ele, o nosso segundo
encontrão da Família PIPR. Será durante o
período de carnaval, na bela cidade de Bonito‐
PE, nas instalações do Bonito Plaza Hotel. O
preletor principal será o Rev. Lutero Rocha,
juntamente com os pastores Cláudio
Albuquerque e Iclayber Alves. Você não pode
perder. Se você tem pagamento em aberto,
procure nossos irmãos Rubens e Ivson e efetue
seu pagamento até o final de fevereiro de 2014.
Além dos edificantes estudos, da comunhão e
lazer, teremos as apresentações especiais nas
atividades lúdicas das noites. Esse ano promete.

dados são Primeira Igreja Presbiteriana do
Recife, Banco Itaú, Agência – 1247, C/C – 33.375‐8.
BERÇÁRIO | A nossa igreja dispõe de um
berçário para você deixar seu bebê de até dois
aninhos enquanto você oferece a Deus o seu culto
com a igreja que é o corpo do Senhor.
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.
TODOS COM A NOTA | Nossos Projetos
Sociais conta com a sua ajuda na campanha do
Governo do Estado no Projeto “Todos com a
Nota”, a urna está em seu lugar, contamos com a
sua participação. Deposite seus cupons fiscais e
ajude nossos Projetos (Filadélfia e Barnabé) a
ajudar crianças em riscos.
TERCEIRA IDADE | Passeio da Terceira Idade
na Granja da Grota (do casal Dc. Antonio Neto e
Zeza), dia 13/03/14, saída às 07:30h. Informações
e inscrições com Marlene Franca. Participe!

CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR |
Damos os Parabéns a nossa irmã Z I L M A
R E VO R E D O, pela conclusão do curso de
odontologia.

APROVAÇÃO NO VESTIBULAR
/CONCURSOS | Parabenizamos todos os
nossos jovens que conseguiram classificação nas
universidades e faculdades. Estimulamos
aqueles que estão tentando a continuarem
firmes, pois, o Senhor é conosco. Honrem e
glorifiquem a Deus em sua caminhada no
ambiente acadêmico.

TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA
DÍZIMOS E OFERTAS NAS FÉRIAS | D I Á C O N O S | O 1 º t r e i n a m e n t o p a r a

Agradecemos aos irmãos que mesmo ausentes
do Recife, nas férias, fizeram o depósito de seus
dízimos e ofertas. Isso deu condições a
Te s o u r a r i a d a P I P R d e h o n r a r s e u s
compromissos. Desejamos que o Senhor
aumente mais e mais a sua sementeira para que

4 | notícias de Primeira

capacitação de Diáconos da Associação da Junta
Diaconal Presbiteriana acontecerá no dia 15 de
fevereiro, às 14:30h na IP Graças. Inscrições e
informações pelos fones: (81) 3465.7438/
9939.6926/ 9948.8548.

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

Nome

09/02

David Barros de Matos

10/02

Débora Santana das Neves

10/02
10/02

Edilton Alves de Carvalho
Elayne Suruagy Assis de Figueiredo
Artur Lubambo Gueiros

11/02
11/02

Fábio Lourenço Gomes da Silva

11/02

Sofia de Figueiredo Cavalcanti

12/02
14/02

Brenda Baia Morelli Rossiter

15/02

Emanuel Moura Cavalcanti da Silva

15/02

Giseli de Matos Henrique

Marjorie Santiago Nobre

09 a 15 de fevereiro
Fernando Guerra

16 a 22 de fevereiro
Josimar Henrique

Aurilo Daniel
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens

Antonio Carlos
Dennis José
Heitor Arôxa

Sistema de som

Lucas/Cristiano

Klaus Wagner/Cristiano

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Oração (Terças‐feira)

Pr. Iclayber Alves

Pr. Iclayber Alves

Doutrina (Quintas‐feiras)

Rev. Cláudio Henrique

Rev. Cláudio Henrique

Equipes
Presbíteros

Diáconos

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

Dia CP Vasco

CP Torre

CP Itamaracá

CP Nazaré

CP Aliança

CP Vicência

aniversariantes escalas e plantões
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─ ESCALAS E PLANTÕES ─
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─ ANOTAÇÕES ─

─ SÚPLICA E INTERCESSÃO ─
"Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo.” Tg 5: 16

BD │ 09 fevereiro 2014 │Primeira Igreja presbiteriana do Recife

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;

Manacés Lyra;

Fabiano Leitão;

Maria Gabriela Macedo;

 Jonatan;

Marlene Vasconcelos;

José Roberto;

Neide Galiza Machado;

Lêda (vizinha de Cleyde);

Raquel Amorim

Maria Clara (pedido de D. Edite);

Rômulo Athayde (voltou a UTI)

 Maria José Araújo;

Vanildo Lima.

Marlene Araújo (mãe de

Outros Enfermos
 Artur;

Jaidson);
Selma (irmã de Suzicleide);

Cíntia Figueiredo,

Tito;

José Carlos Figueiredo e Miriam

Valdice e

(pedido de Cremilda);

Virlene.

Elelson;
Conceição;
Ana Lúcia;
Elisama e Jovelina (pedido de

Juraci);

6 | anotações e suplicas e intercessão

.
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─ ANOTAÇÕES ─

anotações
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─ LITURGIA─
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Culto Matinal 9h

Culto Vespertino 18h

Prelúdio Instrumental

Prelúdio – Coro Boas Novas

Cristo é a Razão da Adoração
*Leitura Bíblica: Salmo 122
*Oração
*Hino: NC 54 “A Chegada do Messias”

Seja Adorado o Deus Soberano
*Leitura Bíblica: 1º Crônicas 16:8‐14
*Oração de Adoração
*Cântico: “1º Crônicas 29”

Sua Misericórdia Nos Sustenta
Leitura Bíblica: Salmo 103:8‐12
Oração de Confissão
Cânticos

Seu Perdão nos Restaura
Leitura Bíblica: 1º Crônicas 21:7‐13
Oração de Confissão
Cânticos Congregacionais

Tudo o que Temos é Dele
*Leitura Bíblica: Salmo 66:13‐19
*Ofertório: NC 40 “Cântico ao Salvador”
*Oração de Consagração
Música Especial

Nós o Louvamos com Ofertas
*Leitura Bíblica: 1º Crônicas 29:10‐14
*Dedicação: NC 29 “Louvor”
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas

Sua Palavra é Autoridade para Nós
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Sua Lei é Boa, Santa e Perfeita
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Hino: NC 218 “Vontade Soberana”
*Oração & Bênção Araônica
*Tríplice Amém

EBD – Escola Bíblica Dominical ‐ 10:30h
Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*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

8|programação litúrgica e atividades semanais

