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A PESSOA E A OBRA DO ESPÍRITO SANTO (1)
Queridos irmãos, o evangelista Lucas escreveu com
grande ênfase a respeito da relação do Espírito Santo com o
Senhor Jesus. Quando Jesus foi batizado, orou, o céu se abriu e o
Espírito Santo veio sobre Ele em forma corpórea como pomba
(Lucas 3:21,22). "Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e
foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, durante quarenta
dias, sendo tentado pelo diabo..." (Lucas 4:1-13). "Então, Jesus, no
poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama
correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas,
sendo glorificado por todos" (Lucas 4:14,15). "Indo para Nazaré,
onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o
seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do
profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava
escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu
para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar libertação
aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em
liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e
todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus
a dizer-lhes: Hoje, se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir.
Todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de
graça que lhe saíam dos lábios..." (Lucas 4:16-30). Lucas registrou
também, no livro de Atos, o testemunho de Pedro a respeito da
relação do Espírito Santo com o Senhor Jesus: "Esta é a palavra
que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho
da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós
conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo
começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com
poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a
todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele; e nós
somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em
Jerusalém; ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no
madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que
fosse manifesto..." (Atos 10:36-40). À luz da verdade exposta
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─ PASTORAL ─
acima, através desses preciosos textos bíblicos, podemos afirmar, com convicção, que o
ministério de Jesus foi intenso, poderoso e cheio de graça, por que o Espírito Santo estava
com Ele. Ele realizou todo o Seu ministério, no poder do Espírito Santo.
Agora, saindo do evangelho de Lucas para o livro de Atos, observamos, neste, a
vitória que o Espírito Santo dá à igreja. Lemos alí a respeito do testemunho dos apóstolos
e dos membros da igreja, anunciando o evangelho de Jerusalém a Roma, graças ao poder
do Espírito Santo. Pela obra do Espírito Santo, eles compreenderam o evangelho, e, pela
operação do Espírito Santo, proclamaram o evangelho. Isto mostra o quanto precisamos
conhecer o Espírito Santo, e, o quanto carecemos da plenitude e do poder do Espírito
Santo.
Quem é esta pessoa bendita, conhecida como o Espírito Santo?
1. ELE É DEUS. No Velho Testamento Ele é conhecido como sendo o Espírito de
Deus. No Novo Testamento, Ele é o Espírito de Cristo, por causa da relação muito íntima
entre Ele e o Senhor Jesus. A gente tem a tendência de falar do Espírito Santo, separandoo de Cristo e vice-versa. Ele, o Espírito Santo, é o autor das Escrituras Sagradas. A Bíblia
não existiria sem o Espírito Santo. É impressionante perceber, olhando para os escritores
da Bíblia, que pessoas que nunca se encontraram e que não se falaram, escreveram sobre
a mesma mensagem, acerca da mesma pessoa, Cristo, por causa da operação do Espírito
Santo. A Bíblia é um livro de autoridade absoluta por causa do Espírito Santo, que é o
Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade.
2. ELE É UMA PESSOA. O Espírito Santo não é um poder sem personalidade.
Por exemplo, Ele fala, Ele vê, Ele guia, Ele ilumina, Ele sente, Ele repreende. Ele é uma
pessoa divina. A mensagem que Jesus testemunhou, era ungida pelo Espírito Santo. Jesus
realizou milagres porque o Espírito Santo lhe deu poder. 2.1 - Como pessoa que é, o
Espírito Santo é um Espírito de oração. Ele ora dentro de nós. Ele ora sempre de acordo
com a vontade do Deus Pai. A oração do Espírito Santo é para que sejamos como Jesus.
Quando oramos no Espírito, oramos mais eficazmente. A oração do Espírito Santo é uma
oração de lágrimas, Ele ora "com gemidos inexprimíveis". Não podemos compreender o
seu conteúdo, mas sentir o seu efeito. 2.2 - Como pessoa que é , Ele nos persuade a crer em
Cristo. Seu chamado é eficaz. Nós, só cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por
causa da ação do Espírito Santo. Ele faz isto porque Jesus morreu, ressuscitou e foi
glorificado. 2.3 - Como pessoa que é, Ele produz nos salvos o fruto do Espírito. Os aspéctos
do fruto que Ele produz em nós, estão registrados em Gálatas 5:22,23. O primeiro deles é o
amor. Todos os aspectos do fruto do Espírito falam de um caráter que se aseemelha ao
caráter de Jesus. Quanto mais do fruto do Espírito nossa vida manifestar, tanto mais
parecidos com o Senhor Jesus nós seremos.
3. ELE É O INTÉRPRETE INFALÍVEL DAS ESCRITURAS SAGRADAS. O
Espírito Santo é o intérprete infalível da Bíblia. Ninguém pode interpretar a Bíblia
corretamente sem a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa atuar em
nosso coração para que, com humildade e fidelidade, interpretemos as Escrituras
Sagradas. Precisamos de olhos espirituais para interpretarmos a Palavra de Deus, para
não torcermos a sua mensagem. A operação do Espírito Santo se dá também através do
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nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso zelo. É preciso ler, meditar e estudar as
Escrituras, porém, não podemos nunca prescindir da iluminação espiritual. "Desvenda os
meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei" (Salmo 119:18).
Na próxima semana, com a graça de Deus, continuaremos os escritos acerca da
pessoa bendita do Espírito Santo.
Por hora, diante do exposto acima, lembramos duas verdades bíblicas da maior
relevância: "E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém,
Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é
vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus
dentre os mortos, esse mesmo que resuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará
também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita" (Romanos
8:9b-11). A outra verdade, é um imperativo divino: "E não vos embriagueis com vinho, no
qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e
louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças
por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns
aos outros no temor de Cristo" (Efésios 5:18-21).
No amor de Jesus,
Lutero Rocha

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─

Após um ano de trabalho, contamos com 23 congregados, sendo que 9
desses irmãos serão batizados, neste ano de 2016.
Temos dois pontos de pregação, o Sítio Tegio e o Sítio Campestre, onde
temos um trabalho voltado para adolescentes e crianças com ensinamento de
educação cristã.
Contamos hoje com aproximadamente 50 alunos de EBD infantil, alguns são
da cidade e outros do Sítio Tegio e Campestre.
Estamos concluindo um grupo de pessoas que estão sendo discipulados.
Louvamos a Deus pelas bênçãos e pelo trabalho que Ele nos confiou na
cidade de Vicência, muito tem feito o Senhor por nós nesse pouco tempo.
Em 2016 teremos muitos projetos para o trabalho do Senhor. Pedimos aos
amados irmãos que não se esqueçam de nos apresentar em suas orações e também
a cidade de Vicência, assim como a Igreja Presbiteriana nesse lugar e os pontos de
pregação. Orem em favor desses pedidos.
Em Cristo,
Missionário Cosmo e Ninha.
Pastoral e Espaço missionário
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4 | Anotações

FÉRIAS PASTORAIS | Dos dias 04 a 18
de janeiro o Pr Cláudio estará em gozo
de férias com a família.
CRIANÇAS DE PRIMEIRA E
DEPARTAMENTO INFANTIL | As
atividades serão retomadas dia
14/02/16.
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES
2016 E RELATÓRIO ANUAL | As
sociedades, ministérios e
departamentos, que ainda não enviaram
o relatório das atividades realizadas em
2015,devem encaminhar para email
pipr@primeiraigreja.org.br, até o dia
19/01/16, assim como o planejamento de
atividades para 2016. Isso nos ajudará a
não termos choques de datas entre os
ministérios e demais atividades da PIPR.
ENCONTRO DA FAMÍLIA | Teremos
ônibus saindo da PIPR para o Bonito
Praza Hotel, os interessados devem
reservar sua vaga. Valor R$ 50,00.
Procure Ivson Vilela, Daniel Reinaux ou
Manoel Rubens. O 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 fazêlo, caso contrário perderá sua reserva.
Procure Ivson Vilela, Daniel Reinaux ou
Manoel Rubens.
MINISTÉRIO DE MISSÕES | Estamos
precisando reabastecer o armarinho
para o Encontro de esposas de líderes
que ocorrerá em março.
JORNAL BRASIL PRESBITERIANO |
Renovação ou assinatura R$ 24,00 (vinte
e quatro reais). Responsável Norma
Lacerda.

C O R O B OA S N OVA S | Estará em
recesso este mês de janeiro.
ATIVIDADE PARA CRIANÇAS EM
JANEIRO | Aos domingos deste mês de
janeiro, haverá escala de adultos para
ficar com as crianças durante o horário
dos cultos.
ESTACIONAMENTO EM JANEIRO |
Este mês de janeiro só está disponível
para à Igreja o estacionamento da Clínica,
o do Banco Itaú só será disponibilizado
em fevereiro.
DOAÇÃO | Um pastor missionário está
precisando de passagens para São Paulo,
caso alguém tenha milhas aéreas que
possam utilizar para este fim, gentileza
procurar Norma Lacerda.
D E PA R TA M E N T O I N FA N T I L |
Queridos pais, agradecemos pelo
envolvimento das crianças na campanha
do cofrinho missionário feito pelo nosso
ministério infantil. Várias crianças
trouxeram suas ofertas, que serão
entregues ao ministério de missões, para
a congregação de Nazaré! Aproveitamos
para informar algumas mudanças no
funcionamento do departamento
infantil, instruídas pelo Conselho . Ao
chegarem, as crianças vão para o templo,
onde participarão do culto até o
momento das ofertas, quando descerão
para o salão do DI para abertura da escola
dominical. De lá, irão para as suas salas
acompanhadas por suas professoras. No
dia de ceia, pela manhã, elas
permanecerão no culto com os pais, que
poderão aproveitar esse momento de
comunhão com seus filhos, ensinando a
importância da ceia do Senhor e o que ela
significa!
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
ŸRaquel Amorim
Outros pedidos
ŸAbigail Miranda;
ŸSandoval Jr.
ŸAlaíde da Silva;
ŸVanildo Lima.
Ÿ
Pelos desempregados,
ŸAlnira Amorim
subempregados e
ŸAmaro Souza;
Outros Enfermos
autônomos;
ŸAmérica Elisabeth
ŸCrianças do Instituto
Ÿ Moisés Filgueira (pai de
(Betinha);
Filadélfia;
Ismael
Filgueira).
ŸAnaide Lopes;
ŸDilenir Bayma;
ŸBayard Amorim;
ŸMaria Clara (bisneta de D.
ŸDilma Figueiredo;
Edite);
ŸGilberto Oliveira;
ŸMarlene Araújo (mãe de
ŸGlória Santiago;
Jaidson);
ŸJoão Alves;
ŸPr Iclayber Alves;
ŸJuraci de Souza;
ŸRejane Lacerda.
ŸJosefa Gueiros (Zeza);
ŸManacés Lyra;
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸNeide Galiza Machado;

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

10 a 16 de janeiro

17 a 23 de janeiro

Presbíteros

Samuel Lyra
Israel Selva
José Bartolomeu
Marcelo Barbosa

Wilson Durães
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Aurilo Daniel

Cristiano de Albuquerque

Cristiano de Albuquerque

Pianista Congregacional

Klésia Andrade

Klésia Andrade

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Oração (Terças-feiras)

Pr. Lutero Rocha

Pr. Lutero Rocha

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr. Iclayber Alves

Pr. Iclayber Alves
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Diáconos

Sistema de som

*****

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

DiaDia Torre

Itamaracá

CP Itamaracá
NazaréCP Nazaré
Aliança
CP Aliança
Vicência
Aldeia

Itambé

Durante este mês não haverá escala de visitação às Congregações por motivo de férias
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─ ANIVERSARIANTES ─
“Tu pois, ﬁlho meu, fortiﬁca-te na graça que está em Cristo Jesus.” II Tm 2:1
Dia

Nome

10/01
11/01

Marina de Araújo Guerra
Demétrius Nicodemus Varela dos Santos

13/01

Manoel Rodrigues de Sena Neto

15/01
16/01

Bruno de Matos Henrique
Thereza Aurea Araújo de Lima

“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

12

Emerson Cordeiro dos Santos e Klésia Garcia Andrade

03

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

Aniversariantes
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─ ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ─
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─ LITURGIA ─

Culto Matutino 09h

Culto Vespertino 18h

Prelúdio – Instrumental

Prelúdio – Instrumental

Convocação à Adoração
*Leitura Bíblica: 2 Pedro 1:1-11
*Oração
*Hino: NC 3 “A Igreja em Adoração”

Chamada à Liturgia
*Leitura Bíblica: Salmo 19:1-10
*Oração
*Cântico “Tu És Tremendo Deus”
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Momento de Contrição
Leitura Bíblica: 1 João 1:5-9
Oração de Confissão
Cânticos

Momento de Confissão
Leitura Bíblica: Salmo 19:12-14
Oração
Cânticos

Consagração de Ofertas
Leitura Bíblica: 2 Coríntios 9:6-11
*Ofertório: NC 18 “Deus dos Antigos”
*Oração
Música Especial

Dedicação de Dízimos e Ofertas
Leitura Bíblica: Salmo 20:1-3
*Ofertório: NC 55 “Alegria e Gratidão”
*Oração

Exposição Bíblica
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Edificação na Palavra de Deus
Mensagem – Rev. Iclayber Alves
Hino NC 155 “Castelo Forte”
*Oração e Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

*Congregação de pé

─ 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)
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19h
18h

