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Fundada em 10 de agosto de 1873

RESGATANDO O ENCANTO COM O SENHOR JESUS
Em celebrações da cristandade como o natal, páscoa e
semana chamada santa a sociedade humana, especificamente,
a ocidental, se transforma. As pessoas tornam-se mais
solidárias, mais sensíveis às necessidades dos outros. Enfim,
tornam-se mais humanas. Nessa época as pessoas trocam
presentes, ovos de chocolate, gentilezas e desejam umas as
outras, “Feliz Natal”, “Feliz Páscoa”.
Essas comemorações foram colocadas e
incrementadas no calendário do cristianismo católico-romano
e depois absorvidas pelo cristianismo evangélico. Estas
comemorações ganharam espaço e importância após o
esvaziamento daquela que deveria ser a maior celebração do
cristianismo bíblico e histórico, a celebração da Ceia do Senhor.
Nela se celebra e anuncia o nascimento, a morte e a
ressurreição do Salvador.
Mas, o que gostaríamos de refletir é, como nós,
cristãos históricos, temos reagido a estas verdades? Que tipo
de sentimento invade a nossa alma ao relembrarmos o
nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus?
Por exemplo, o texto do Evangelho de Mateus 2:1-12
nos fala sobre o nascimento de Jesus. O texto narra a chegada
dos magos à Jerusalém para prestarem adoração ao “recémnascido Rei dos Judeus”. A visita causou surpresa, tanto aos
judeus, moradores de Jerusalém, pois não se aperceberam de
tão importante acontecimento, quanto aos magos que
esperavam encontrar toda a região em festa por tão glorioso
acontecimento histórico.
Os magos, sábios, conselheiros da realeza, eram,
provavelmente, naturais da Babilônia, nas regiões da
mesopotâmia, hoje o Iraque, e eram estudiosos dos fenômenos
astronômicos. Eles dão a entender que aguardavam
atentamente o cumprimento de uma profecia feita ao povo
hebreu, contida na “Torah”. Essa profecia apontava para um
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─ PASTORAL ─
sinal no céu quando do nascimento do messias.
O Rei Herodes alarmado, juntamente com toda a população de Jerusalém,
consultou os sacerdotes e escribas sobre o lugar onde haveria de nascer o Cristo. Ele foi
informado, pelos sacerdotes e escribas, que o nascimento do Messias se daria na
pequena cidade de Belém, há 8 km de Jerusalém, na região da Judéia, conforme
profecias de Miquéias (Mq.5:2). De posse dessa informação Herodes enviou
secretamente os magos à Belém. Ele os orientou a fim de deixá-lo informado a cerca do
local exato onde estaria o menino.
Então, os sábios do oriente guiados pela estrela, chegaram ao local onde
estava o menino. Ao verem o menino eles se alegraram com grande e intenso júbilo.
Entraram na casa, prostraram-se e o adoraram, oferecendo seus mais preciosos
tesouros (ouro, incenso e mirra). Depois, advertidos pelo Senhor, voltaram por outro
caminho nada informando ao Rei Herodes.
Havia, na ocasião, pelo menos quatro grupos sociais envolvidos na situação e
que reagiram diferentemente ao acontecimento.
O primeiro grupo era composto do povo judeu, os “habitantes de Jerusalém”.
Eles eram “o povo de Deus” a quem fora dadas as promessas. Observa-se, porém a
desatenção, e a indiferença do povo. A população de Israel estava desapercebida e
alheia ao cumprimento da promessa do Senhor. Certamente, deveriam estar mais
preocupados com outras coisas para eles mais urgentes e imediatas. Pelo que parece,
eles estariam ocupados demais com as demandas e o corre-corre da vida. Passaram
despercebidos com um acontecimento tão importante para as suas vidas.
O segundo grupo era composto pela liderança religiosa de Israel. “Todos os
principais sacerdotes e escribas”, os mestres da teologia vetero-testamentária. Esses
aos serem indagados quanto ao que dizia as profecias sobre a vinda do Messias
prometido, responderam com incrível precisão teológica: “em Belém”. Eles
argumentaram com fundamentação escriturística citando a profecia de Miquéias (5:2).
No entanto, parece que a correta interpretação das Escrituras e a precisão
teológica não passavam de um mero exercício acadêmico. A Liderança Religiosa de
Israel apesar de conhecedora demostrava-se indiferente. Tal precisão não os motivava,
nem os movia a contemplar a profecia cumprida. Assusta-nos tamanha indiferença e
frieza espiritual. A conclusão que se chega é que de tanto lidarem com o sagrado,
acostumaram-se com ele. As coisas de Deus já não lhes causavam mais impacto.
Em terceiro lugar, temos a liderança política de Israel, o rei, o governante. Ele
demonstrou conhecer a promessa de Deus, porém ao invés de se alegrar, sentiu-se por
ela ameaçado. A liderança Política de Israel viu-se ameaçada pela promessa de Deus. O
rei temeu perder sua posição, seu status, seu poder. Ele temeu perder os benefícios que
sua posição lhe proporcionava. E em uma atitude enlouquecida usou o conhecimento
revelado na Palavra de Deus para tentar matar o recém-nascido Rei de Israel, o Filho de
Deus. Ele o fez na tentativa de impedir o cumprimento dos eternos propósitos de Deus,
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
VIETNÃ - NOVA LEI PODE PREJUDICAR CRISTÃOS
Em agosto, o Comitê Permanente da Assembleia Nacional discutiu o mais
recente projeto de lei sobre a regulamentação da religião, que entrará em vigor a
partir de 2016. Ele não permite cultos sem aviso prévio ao governo. Os encontros
religiosos teriam de ser notificados às autoridades competentes, com um ano de
antecedência, o que tornaria praticamente impossível a vida da igreja. Segundo
especialistas do setor, ‘‘a lei pode ser usada para reduzir ainda mais o número de cultos
que são realizados e ferir a vida religiosa no Vietnã’’.
Extraído da Revista Portas Abertas ano 33, nº 11
Pastoral e Espaço missionário
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como se isso fosse possível.
O último grupo era composto dos “de fora”. Àqueles que não eram alvos da
promessa, “os magos do oriente”. Eles, mesmo não tendo a revelação, a não ser essa
pequena passagem, guardaram com atenção e tornaram-se atentos aos sinais de
Deus na história. Eles viram um sinal, verificaram-no e vieram a Jerusalém. Os de fora
da Aliança ficaram admirados e solícitos por tão maravilhosa Graça. Eles atravessaram
todo um deserto, enfrentaram os perigos de tal empreitada. Eles não mediram
esforços, porque queriam ter o privilégio de contemplar a promessa, o Messias, o Rei
de Israel. E ao chegarem ao local indicado, eles se alegraram com grande júbilo, se
humilharam prostrando-se com rosto em terra, adoraram e ofereceram suas ofertas,
seus tesouros, deram daquilo que lhes era caro e precioso.
E quanto a nós, qual têm sido os sentimentos que ocupam os nossos corações
diante de verdades como o nascimento, morte e ressurreição de Jesus? Ao nos
aproximarmos dessas verdades, que sentimentos invadem os nossos corações? Como
temos reagido cada vez que nos reunimos no “Dia do Senhor” para celebrarmos a
manifestação de tão grande amor a nós dispensada? Ao nos aproximarmos do Senhor
em culto e adoração somos tomados pelo mesmo sentimento que João Batista
expressou quando esteve próximo ao Senhor? Ele afirmou: “Eis o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo” (Jo.1:29).
O nosso desejo e oração é que Deus nos ajude a mantermos um coração
encantado pela Sua pessoa e pelo Seu grande amor a nós revelado. Que tenhamos um
espírito quebrantado e humilde em Sua presença. Que vivamos nossas vidas cheias de
júbilo e alegria. Que possamos adorá-lo em Sua majestade, e que, nestes momentos
de culto, possamos consagrar a Ele àquilo que temos de mais precioso em nossas
vidas.
Pastor Cláudio Henrique Albuquerque
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─ ANOTAÇÕES ─

4 | Anotações

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL | Neste
domingo 20/12/2015, organizaremos as
salas da seguinte forma:
Na Biblioteca: Sala Fundamentos da Fé;
Na sala do Coro: Sala dos Adolescentes;
Na sala do DI: Sala do Presbítero Wilson e
Sala do Presbítero Josimar;
Na outra sala do Casarão: Sala da Terceira
Idade e Sala dos Jovens;
No Templo: Sala do Presbítero Esdras,
Sala do Presbítero Fernando Guerra e Sala
do Presbítero Fernando Trajano.
CRIANÇAS DE PRIMEIRA | As
atividades serão retomadas em fevereiro.
CELEBRAÇÕES DE FIM DE ANO | Na
quinta-feira, dia 24 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.
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.
DEPARTAMENTO INFANTIL | O DI
lembra aos pais que as crianças devem
trazer nos próximos domingos o cofrinho,
que receberam no início do ano, com a
oferta para missões. Eles serão entregues
no último Domingo de dezembro ao
Ministério de Missões.
FÉRIAS PASTORAIS | Dos dias 04 a 18
de janeiro o Pr Cláudio estará em gozo de
férias com a família.

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES
2016 E R E L ATÓ R I O A N U A L | As
sociedades, ministérios e departamentos
devem encaminhar ao conselho até o fim
de dezembro o relatório das atividades
realizadas em 2015, assim como o
planejamento de atividades para 2016 (ao
menos o 1º Semestre). Isso nos ajudará a
não termos choques de datas entre os
ministérios e demais atividades da PIPR.
CONGREGAÇÃO DE ALIANÇA | Estão a
venda alguns CD’S do pastor e músico
presbiteriano Gladir Cabral. Excelentes
presentes para um final de ano. Parte do
dinheiro será revertido para a construção
da Congregação de Aliança. Interessados
procurar o nosso irmão Assuero Guerra,
responsável pelas vendas.
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
pré-datado (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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─ 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;
ŸRejane Lacerda;
ŸAbigail Miranda;
ŸRaquel Amorim
ŸZilka Filgueira (tia de
ŸAlaíde da Silva;
ŸSandoval Jr.
Ismael).
ŸAlnira Amorim
ŸVanildo Lima.
ŸAmaro Souza;
Outros pedidos
ŸAmérica Elisabeth
Outros Enfermos
Ÿ Alberto (pedido do Pb.
ŸCrianças do Instituto
(Betinha);
Manacés);
ŸAnaide Lopes;
Filadélfia;
Ÿ Adriana, Vitória e José
ŸBayard Amorim;
ŸDilenir Bayma;
(pedido de Juraci);
ŸBeatriz Maia;
ŸMaria Clara (bisneta de D.
Ÿ
Pelos desempregados,
ŸDilma Figueiredo;
Edite);
subempregados e
ŸGilberto Oliveira;
ŸMaria da Conceição Lobo
autônomos.
ŸGlória Santiago;
(irmã de Rejane Lacerda);
ŸJoão Alves;
ŸMarlene Araújo (mãe de
ŸJuraci de Souza;
Jaidson);
ŸJosefa Gueiros (Zeza);
ŸPr Lutero Rocha;
ŸManacés Lyra;
ŸPr Iclayber Alves;
ŸMarlene Vasconcelos;
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─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

20 a 26 de dezembro

27/12 a 02 de janeiro

Presbíteros

Fernando Trajano
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Aurilo Daniel

Josimar Henrique
Antônio Carlos
Heitor Arôxa
Dennis Cavalcanti
Daniel Reinaux

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

Diáconos

Doutrina (Quintas-feiras)

Culto de Gratidão (Natal)

Culto de Gratidão (Ano Novo)

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

DiaDia Torre

Dezembro 27

Pb Dário

Itamaracá

CP Itamaracá
NazaréCP Nazaré
Aliança
CP Aliança
Vicência
Aldeia

Pb Washington Pb Samuel

6 | Súplicas, intercessão, escalas e plantões

Pb Rildo

Pb Eudes

Itambé

Pb Henrique Pb Wilson

─ ANIVERSARIANTES ─
Dia

Nome

20/12
20/12

David Muniz de Araújo
Maria Eduarda Rodrigues Pessoa

20/12

Paulo André de Melo Selva

21/12
21/12

Neide Salete Galiza Machado
Samuel Moura de Lyra

22/12
22/12

Ana Lúcia Gomes Wanderley Araújo
Ivson Vilela Guerra

23/12
23/12
24/12

Manuela Gomes Gueiros Pires
Sérgio Reinaux
Brenda Gomes Barreto Moraes Pinheiro

24/12
25/12

Evanise Leal de Andrade Veras
Adeildo Francisco de Souza

─ 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

20
20
21

Edson Vieira Santos e Lídia Vieira Santos
Daniel Reinaux Gomes e Rute Carneiro Gomes
Wilson Durães Júnior e Cybelle Mayra Durães

24
24
19

*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

|7

─ LITURGIA ─

Culto Matutino 09h

Culto Vespertino 18h

Prelúdio – Instrumental

Prelúdio – Coro Boas Novas

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica: Salmo 47
*Oração
*Hino: NC 13 “Contemplação”

Louvor e Adoração
*Leitura Bíblica: João 4:19-30
*Oração
*Cântico “Meu Prazer”

Momento de Confissão
Leitura Bíblica: Salmo 62:5-8
Oração de Confissão
Cânticos

Contrição e Confissão
Leitura Bíblica: João 9:35-41
Oração
Cânticos
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Louvando com Ofertas
Dedicação/Consagração
Leitura Bíblica: Salmo 54:4-7
Leitura Bíblica: João 12:1-8
*Ofertório: NC 241 “O Nascimento de Jesus” *Ofertório: NC 240 “Louvor Angelical”
*Oração de Consagração
*Oração
Música Especial
Coro Boas Novas
Momento de Exposição da Palavra
Mensagem – Rev. Iclayber Alves
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Edificação nas Escrituras Sagradas
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Hino NC 97 “Súplica do Redimido”
*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
Sábado

Estudo Bíblico
Atividades com a juventude (recesso em janeiro)

8|Programação litúrgica e atividades semanais

19h
18h

