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HERANÇA DO SENHOR SÃO OS FILHOS
“Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre,
seu galardão” (Salmo 127:3)
O nosso Deus tem sido generoso com nossa Igreja. Ele
tem dado a vários jovens casais a benção de terem filhos, aos
avós de terem seus netos. Eles têm visto as promessas da
Aliança do Senhor se cumprindo em suas vidas. O nosso Deus é
o Deus da Aliança e os nossos filhos são herança do Senhor.
Desde a criação o nosso maravilhoso Deus mostrou que a sua
intenção ao criar o ser humano, homem e mulher, era de
estabelecer sua aliança com o homem e com sua posteridade.
Isso inclui nossos filhos, netos, bisnetos, nossas futuras
gerações.
Quando olhamos para a história da redenção vemos o
Senhor renovando o pacto com cada descendente de Abraão,
cumprindo assim a sua Aliança. Quando Ele chamou Abraão a
sair da sua terra e da sua parentela e seguir para uma terra que
Ele haveria de mostrar, Ele disse: “Em ti serão abençoadas as
famílias da terra” (Gn. 12:3). Isso aponta para a intenção de
Deus em estabelecer sua Aliança de salvação com o homem e
sua posteridade.
Ao pregar seu primeiro sermão, após o cumprimento
da promessa do Espírito, Pedro afirmou aos seus ouvintes:
“para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os
que ainda estão longe” (At.2:39). A Aliança de Deus com o ser
humano não é somente individual, mas, sobretudo é uma
Aliança coletiva com o homem e sua posteridade, com a
família, com um povo, com a igreja. É a isso que Pedro se refere
quando usa o texto da promessa feita a Israel (Ex.19:5,6) e o
aplica a Igreja no NT, “Vós sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus” (1Pe.2:9).
No texto de Êxodo 20, o Senhor está entregando sua
Lei Moral ao povo para que seja observada por aqueles que se
chamam povo seu. Primeiro Ele diz quem Ele é: “Eu sou o
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─ PASTORAL ─
Senhor, teu Deus”, e o que Ele fez: “ti tirei da terra do Egito, da casa da servidão” (v,2),
estabelecendo isso como base para a nossa obediência às cláusulas da Aliança com
Ele.
Quais eram essas cláusulas? Vejamos o que o texto diz: “Não terás outros
deuses diante de mim”; depois, “Não farás imagem, com o fim de adorá-las e prestarlhes culto”. Deus adverte o seu povo contra o paganismo. Ele, então, dá a razão do
mandamento: “porque eu sou o Senhor, sou teu Deus, Deus zeloso que visito com justiça
a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem”
Mas, também, continua, “Sou o Senhor, teu Deus, e faço misericórdia até a milésima
geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos” (Ex.20: 5-6).
Com base nesses termos Deus estabelece com seu povo sua Aliança. Ele
ordena aos pais que apresentem seus filhos para receberem o sinal da Aliança.
(Gn.12:1-3; 17:9-11; 21:14).
No Novo Testamento, os apóstolos não tiveram dificuldades com isso, pois
conhecendo a prática do Antigo Testamento das crianças serem incluídas na Aliança,
não só ensinaram assim, como também batizaram famílias inteiras. Pedro incluiu os
filhos dos crentes no pacto (At.2:37). Paulo chamou os filhos dos crentes de “santos”
(1Co.7:14), expressão usada para os salvos. Jesus os chamou de cordeirinhos e
ordenou aos apóstolos que os apascentem (Jo.21:15). Vemos também que famílias
inteiras foram batizadas quando os pais ou responsáveis aceitavam a mensagem do
evangelho. Por exemplo: Cornélio (At.11:14 cf. 10:24,48); Lídia (At.16:15); o
Carcereiro (At.16:31-33); Estéfanas (1Co.1:16) e Crispo (At.18:8).
Observa-se que o batismo no NT substituiu a circuncisão do AT, e que ambos
têm o mesmo significado, ou seja, a inclusão na Aliança. Tanto em Dt.30:6 como em
Rm.2:28,29 vemos que esses sinais da Aliança tem o mesmo significado. Paulo chama
o batismo de “circuncisão de Cristo” (Cl.2:11-12).
Por fim, afirmar-se que o batismo é regenerativo (não tira o pecado original),
ou seja, não salva, no entanto, ele é o sinal da Aliança de Deus com os salvos. Quando
batizamos os nossos filhos estamos crendo nas promessas do Senhor, bem como
estamos nos comprometendo em servir de instrumentos nas mãos do Senhor para
formar nos nossos filhos o caráter de Cristo. Meu filho é meu discípulo, e ele se tornará
aquilo que eu plantar em seu coração segundo a promessa da Palavra de Deus:
“ensina a criança no caminho... [pois] quando for velha, não se desviará dele”
(Pv.22:6). Quando os pais trazem seus filhos para receberem o sinal da Aliança, estão
assumindo um compromisso com Deus e com seus filhos. Os nossos filhos fazem
parte da benção da Aliança. Toda benção pressupõe responsabilidade. Há uma
maravilhosa promessa, há também o nosso compromisso. O fim de tudo isso é uma
promessa de vitória e salvação.
Nunca esqueça, “se vocês amarem ao Senhor e guardarem seus mandamentos
[as cláusulas da Aliança], Ele usará de misericórdia até a milésima de suas gerações”.
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
RELATÓRIO NOSSA SENHORA DAS DORES

Graça e paz em Cristo Jesus nosso amado Senhor,
Queridos irmãos é com regozijo no coração que escrevemos aos irmãos.
Primeiramente agradecemos pelo companheirismo na tão sublime tarefa de anunciar
a Cristo e, também desejamos informar como estamos caminhando por aqui.
A mão do nosso Deus tem nos acompanhado em todos os momentos e
desfrutamos de sua graça abençoadora abundantemente nesse trabalho.
Continuamos no trabalho de estruturação da congregação. Os irmãos tem se
engajado e contamos com uma igreja envolvida na vida da igreja e na liderança dos
trabalhos. Os irmãos não tem se furtado a usarem os seus dons para edificação do
Corpo. As irmãs estão envolvidas no trabalho feminino de visitação, eu canto co um
irmão revezando comigo nas aula da EBD e outro revezando com Carla na sala das
crianças. O grupo que anuncia a Palavra às crianças no bairro do Matadouro tem
crescido, os dois jovens já estão revezando com Carla na ministração das aulas.
Estamos ali com um grupo de 20 crianças. Em julho realizamos uma EBF e para esse
semestre inserimos o artesanato para as crianças maiores (pré adolescentes). O
objetivo é criar ponte para a pregação do Evangelho, envolvê-las e despertá-las para a
possibilidade de trabalho manual. Também por meio desse artesanato visamos
alcançar as senhoras. O bairro é uma comunidade muito carente de oportunidade
onde o tráfico seduz e mata jovens constantemente. Mês passado foram assassinados
três jovens. Esses dias no artesanato uma senhora que mora em frente a escola veio
avisar chorando muito que não vinha porque tinha mandado seu filho para Bahia
naquele momento para livrá-lo da morte pelo traficante local.
Lídia e Hadassa estão crescendo e exigindo mais de nós. Nossa oração é que o
Senhor nos conceda a graça de sermos fiéis na criação das nossas filhas.
Nossa gratidão de todo o nosso coração pelas vossas vidas, pela vossa
dedicação as nossas vidas e pela vossa fé. Rogamos que continuem a nos auxiliar com
as vossas orações, são elas uma fonte de sustento para nossa alma! Rogamos ao
Senhor que é rico em graça e misericórdia que superabunde de bênçãos espirituais
sobre suas vidas.
Perseveraremos aqui vislumbrando o dia em que Cristo voltará e nos levará
para junto dEle por toda a eternidade para uma vida de paz e de comunhão eterna!
Em Cristo, Senhor e Redentor nosso.
Missionários Dameão, Carla, Hadassa e Lídia Marculino.

Espaço missionário
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‘‘Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo alegrai-vos’’ (Fp 4:4)
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─ ANOTAÇÕES ─

4 | Anotações

NASCIMENTO | Nasceu no dia 02/12
Davi, filho de Bruno e Paloma Henrique.
Que Deus os abençoe.
FALECIMENTO | Faleceu no dia 02/12,
Jesseralda, mãe de Ronaldo Acioly. Que o
Senhor conforte a família.
PLENÁRIA DA SAF | Será hoje às 16hs.
Todas as sócias estão convocadas.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL | Neste
domingo 06/12/2015, organizaremos as
salas da seguinte forma:
Na Biblioteca: Sala Fundamentos da Fé;
Na sala do Coro: Sala dos Adolescentes;
Na sala do DI: Sala dos Jovens, sala do
Presbítero Wilson e Sala do Presbítero
Fernando Trajano;
Na outra sala do Casarão: Sala da Terceira
Idade e sala do Presbítero Esdras;
No Templo: Sala do Presbítero Josimar e
Sala do Presbítero Fernando Guerra.
CULTO EM AÇÕES DE GRAÇAS |
Letícia Gomes e Família convida os
amados irmãos a participarem do culto
de gratidão a Deus pelas bênçãos
recebidas no ano de 2015. Será dia 10/12
às 20h aqui na PIPR.
CONVITE CERTO | O Centro Evangélico
d e R e a b i l i t a ç ã o e Tr e i n a m e n t o
Ocupacional, convida a todos os irmãos
para o Culto de Natal que será realizado
no sábado, 12 de dezembro às 14h30,
endereço Rua Jornalista Jorge Abrantes,
630, Jiquiá.
USO DO ESTACIONAMENTO | Os
locais de estacionamento para membros
e convidados da PIPR são a clínica ao
lado da igreja e o Banco Itáu da Praça do
Parque Amorim de 8:30 às 12:00h e
17:30 às 21:00h.

CELEBRAÇÕES DE FIM DE ANO | Na
sexta-feira, dia 25 de dezembro,
teremos em lugar da reunião de estudo
bíblico, um culto de gratidão a Deus pela
vinda do Messias às 20h. Na quinta-feira,
dia 31 de dezembro, estaremos
oferecendo a Deus um culto de gratidão
pelas bênçãos recebidas no ano de 2015 e
rogando sua presença em nossas vidas
para o ano que se inicia. Terá início às 20h
com encerramento às 22h.
DOAÇÃO DE BRINQUEDOS | O
Ministério de Missões está arrecadando
brinquedos para enviar para nossas
congregações.
REVISTA SAF | Interessados em renovar
a assinatura da Revista da SAF para 2015
devem procurar Ruth Varela. O valor é R$
24,00.
ENCONTRO DA FAMÍLIA | Ocorrerá no
dia 06 a 10 de fevereiro de 2016 no
Bonito Plaza Hotel. Teremos como
preletor o Dr. Tedd Tripp e sua esposa
Margy. Quem se inscreveu e não validou
com o pagamento precisa fazê-lo, caso
contrário perderá sua reserva. O
pagamento pode ser em cheque prédatado (até 4 x) ou em dinheiro.
Apartamento Casal ficará R$ 700,00 (p/
pessoa); Triplo, R$ 600,00 (p/pessoa);
quádruplo, R$ 550,00, e nos Chalés
(coletivos), R$ 500,00 (p/pessoa em
cama), e R$ 450,00 (p/pessoa em
colchão). Criança menor de 7 anos em
02/2016 são isentas. Procure Ivson Vilela,
Daniel Reinaux ou Manuel Rubens.

Notícias de primeira
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
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─ SÚPLICA E INTERCESSÃO ─
"Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo.” Tg 5: 16
Interceda a Deus pelos seguintes irmãos:
Problemas de Saúde
ŸNeide Galiza Machado;
ŸPr Iclayber Alves;
ŸAbigail Miranda;
ŸRaquel Amorim
ŸRejane Lacerda;
ŸAlaíde da Silva;
ŸSandoval Jr.
ŸZilka Filgueira (tia de
ŸAlnira Amorim
ŸVanildo Lima.
Ismael).
ŸAmaro Souza;
ŸAmérica Elisabeth
Outros Enfermos
Outros pedidos
ŸCrianças do Instituto
Ÿ Alberto (pedido do Pb.
(Betinha);
ŸAnaide Lopes;
Filadélfia;
Manacés);
ŸBayard Amorim;
ŸDilenir Bayma;
Ÿ Adriana, Vitória e José
ŸBeatriz Maia;
ŸMaria Clara (bisneta de D.
(pedido de Juraci);
ŸDilma Figueiredo;
Edite);
Ÿ
Pelos desempregados,
ŸGilberto Oliveira;
ŸMaria da Conceição Lobo
s
u
b
empregados e
ŸGlória Santiago;
(irmã de Rejane Lacerda);
autônomos.
ŸJoão Alves;
ŸMaria Laura Raposo;
ŸJuraci de Souza;
ŸMarlene Araújo (mãe de
ŸJosefa Gueiros (Zeza);
Jaidson);
ŸManacés Lyra;
ŸPr Lutero Rocha;
ŸMarlene Vasconcelos;
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─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

06 a 12 de dezembro

13 a 19 de dezembro

Presbíteros
Diáconos

Eudes Horst
Aziel Francisco
Fernando Ângelo
Francisco José
Guilherme Pires

Fernando Guerra
Israel Selva
José Bartolomeu
Marcelo Barbosa

Sistema de som

Cristiano de Albuquerque

Cristiano de Albuquerque

Pianista Congregacional

Klésia Andrade

Klésia Andrade

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Sebastião Ventura

Oração (Terças-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr. Lutero Rocha

Pr. Lutero Rocha

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

DiaDia Torre

Dezembro 13

27

***
Pb Dário

Itamaracá

CP Itamaracá
NazaréCP Nazaré
Aliança
CP Aliança
Vicência
Aldeia

Pr Edelson Pr Relrison
Pb Washington Pb Samuel

6 | Súplicas, intercessão, escalas e plantões

Pr Arthur

Pr Cláudio Pr Sócrates

Pb Rildo

Pb Eudes

Itambé
Pr André

Pb Henrique Pb Wilson

─ ANIVERSARIANTES ─
Dia

Nome

06/12
07/12

Cristiano Francisco de Souza
Glória Maria de Sousa Santiago

07/12

Vanildo Junior Campos Lima

08/12
09/12

Letícia Maria Gomes Costa
Lídia Teixeira da Rocha

10/12
10/12

Marcella Sybalde Casado Barbosa
Maria Thereza Figueiredo Gueiros

10/12
12/12

Winston Alfredo Morelli Rossiter
Maria do Socorro da Silva

─ ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ─
“Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne” Ef 5:31
Dia

Casal

Anos

08
09
12

Marcos de Morais e Maria Sônia de Morais
Rildo Leitão e Inacelita Leitão
Ivson Guerra e Flávia Roberta Guerra

43
48
28

*Atualize seus dados por email ou ligue para a secretaria da igreja.

Aniversariantes
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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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─ LITURGIA ─

Culto Matutino 09h

Culto Vespertino 18h

Prelúdio – Instrumental

Prelúdio – Instrumental

Glorificamos o Deus Triúno
*Leitura Bíblica: Romanos 11:33-36
*Oração
*Hino: NC 6 “Doxologia”

Adoramos Cristo, Nossa Esperança
*Leitura Bíblica: Romanos 8:18-25
*Oração
*Cântico “Somente em Cristo”

Dependemos da Sua Misericórdia
Leitura Bíblica: Romanos 2:1-4
Oração de Confissão
Cânticos
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Ofertarmos-Lhe em Adoração
Leitura Bíblica: Romanos 12:1-2
*Ofertório: NC 38 “Louvores sem Fim”
*Oração de Consagração

Ele nos Humilha com Amor
Leitura Bíblica: Romanos 6:15-23
Oração
Cânticos
De Todo Coração Ofertamos
Leitura Bíblica: Romanos 12:3-8
*Ofertório: NC 55 “Alegria e Gratidão”
*Oração
Música Especial

Vivemos Pela Sua Palavra
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
Batismo Infantil
Ceia do Senhor
*Oração e Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Confiamos em Sua Santa Palavra
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Hino NC 218 “Vontade Soberana”
*Oração e Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

*Congregação de pé

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - 10h30

─ ATIVIDADES SEMANAIS ─
Culto Matinal e Vespertino

9h e 18h

Escola Bíblica Dominical

10h30

Terça

Reunião de Oração

19h

Quarta

Equipe Pastoral

10h

Domingo

Quinta

Estudo Bíblico

19h

Sábado

Atividades com a juventude

18h

8|Programação litúrgica e atividades semanais

