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A PESSOA E A OBRA DO ESPÍRITO SANTO (2)
Queridos irmãos, dando sequência à nossa reflexão a
respeito da pessoa e obra do Espírito Santo, hoje vamos observar
mais alguns ensinamentos bíblicos a respeito do bendito Espírito
do Senhor. Na semana passada, destacamos três aspéctos: 1. O
ESPÍRITO SANTO É DEUS; 2. O ESPÍRITO SANTO É UMA
P E S S OA;. 3. O E S P Í R I TO S A N TO É O I N T É R P R E T E
INFALÍVEL DA PALAVRA DE DEUS. Hoje, destacaremos os
seguintes pontos:
1. O ESPÍRITO SANTO REGENERA - Ele nos dá uma
nova vida em Cristo. Aquele que estava morto por causa do
pecado, é regenerado pelo Espírito Santo. Ele faz o nosso espírito
reviver. Jesus morreu por causa das nossas transgressões e
ressuscitou por causa da nossa justificação. O Espírito Santo
aplica os efeitos da obra de Cristo na vida daquele que crê. 1.1 Como regenerador, o Espírito Santo revela a verdade do
evangelho a nós. Graças a Ele, nós passamos a crer no evangelho.
É impossível ao homem natural compreender e crer no
evangelho. Porém, quando o Espírito Santo regenera alguém, Ele
fala ao seu ouvido espiritual e ao seu coração, então a pessoa
consegue crer. É impossível crer sem a ação poderosa e graciosa
do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo é um cristão.
Aquele que não tem o Espírito Santo não é um cristão. Por causa
Dele, nós cremos em Cristo. Por causa Dele, nós entendemos a
Palavra de Deus. Por causa Dele, entendemos como é viver a vida
cristã. "Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão
o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de
Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não
temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de
Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado
gratuitamente. (...) Ora, o homem natural não aceita as coisas do
Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem
espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por
ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa
instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo" (I Coríntios 2:11-
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16). 1.2 - O Espírito Santo como regenerador, reproduz a imagem de Cristo dentro de nós.
Quanto mais do Espírito Santo em nós, mais parecidos com o Senhor Jesus ficaremos. Ele
faz uma "cópia" do caráter de Cristo no nosso coração. Ele coloca em nós o amor, a
humildade, a mansidão, a fidelidade e a sinceridade de Cristo. Ele planta o caráter de
Cristo em nós. Tudo o que há de mau em nós Ele tira, e coloca o que é de Cristo em nós. É
somente pelo Espírito Santo que podemos viver como servos de Cristo. 1.3 - Ele habita em
nosso coração. Ele é o nosso dono, o nosso controlador. É certo que o pecado, como
princípio, ainda habita em nós. Ainda não fomos libertados da presença do pecado. Antes
de o Espírito Santo habitar em nós, éramos escravos do pecado. Mas, a partir do dia em
que o Espírito Santo veio habitar em nós, Ele se tornou o nosso dono. O pecado ainda
habita em nós, mas não é o nosso dono. É o Espírito Santo quem nos faz pensar no
Senhor, buscar ao Senhor e viver para agradar ao Senhor. 1.4 - Ele ressuscitará o nosso
corpo. Estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, segundo a imagem de Cristo.
Ele vai completar esta obra na vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ele vai transformar o nosso
corpo mortal em um corpo de glória, semelhante ao de Jesus. Ele já realizou uma
ressurreição interna. Quando Jesus voltar, realizará uma ressurreição externa. Deus Pai
planejou a salvação. O Deus Filho, o Senhor Jesus, realizou a salvação. O Espírito Santo
aplica em nossos corações os benefícios da obra salvífica do Senhor Jesus.
2. O E S P Í R I T O S A N T O I L U M I N A O N O S S O C O R A Ç Ã O PA R A
COMPREENDERMOS O EVANGELHO (I Coríntios 2). Como o perdido pecador pode
ver na cruz a glória de Deus, a sabedoria e o poder de Deus? Para o perdido, o evangelho é
uma tolice; porém, para os que creem no evangelho, Cristo crucificado é poder de Deus,
sabedoria de Deus. O Espírito Santo inscreve a Palavra de Deus nas tábuas do nosso
coração. Nós carregamos uma Bíblia gravada em nosso coração. É através da Palavra que
Ele inscreveu em nosso coração que Ele dirige a nossa vida e nos faz viver de acordo com a
vontade de Deus. Quanto mais o Espírito Santo gravar em nosso coração a Palavra, tanto
mais entenderemos a Palavra escrita no Livro Sagrado. É como um par de óculos divinos.
3. ELE NOS DÁ VÁRIOS DONS. Os dons são presentes da graça. Os dons são
capacitações especiais do Espírito Santo para a edificação da igreja e a glória de Deus.
(Romanos 12; I Coríntios 12; Efésios 4;I Pedro 4 ).
4. ELE NOS GUIA NA VERDADE DE CRISTO (João 14-16). Ele nos lidera e nos
ensina as instruções de Cristo. Vemos nos evangelhos que, mesmo sendo o Senhor Jesus
o Mestre dos mestres, um Mestre por excelência, seus discípulos não entenderam bem os
Seus ensinamentos. O Senhor Jesus, porém, perseverou no treinamento dos seus
discípulos. A Bíblia nos mostra que todo mau entendimento mudou, quando o Espírito
Santo foi derramado. Na nossa experiência eclesiástica concluímos que podemos ensinar
a Palavra de Deus aos membros da igreja, mas o que fará a Palavra entrar no coração dos
irmãos não é qualquer habilidade ou capacidade nossa de comunicação, mas a
capacidade poderosa e graciosa do Espírito Santo. 4.1 - Ele nos treina para dizermos não
ao pecado e sim para a santidade. Como é que nós, que éramos tão amigos do pecado,
podemos negá-lo agora? Só pela atuação do Espírito Santo. É porque Ele está operando
em nós. 4.2 - Ele nos transporta do reino de Satanás para o Reino de Deus. Este é um dos
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fortes pensamentos do apóstolo Paulo. As pessoas convertidas, diz Paulo, passaram do
reino das trevas para o Reino da luz. Por isso, todos aqueles que não se entregaram a Cristo
pertencem ao reino de Satanás. O nosso interior, o nosso caráter, por causa do velho
homem, ainda tem características do reino de Satanás; porém, graças ao misericordioso e
poderoso amor de Deus, nossa cidadania pertence ao Reino de Deus. Quantas pessoas há
que ouvem o evangelho, mas não se convertem. É que há uma força, um poder mais forte
do que elas, que é o poder de Satanás. Porém, o Senhor Jesus Cristo é infinitamente mais
poderoso do que Satanás. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele
que crê. 4.3 - Ele nos transforma todos os dias. Ele nos transforma de glória em glória (II
Coríntios 3). "Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade". À medida em que vamos
ficando mais parecidos com Jesus, vamos indo de glória em glória.
CONCLUSÃO. A operação do Espírito Santo ocorre com muita clareza nas
sagradas páginas das Escrituras Sagradas. O propósito do Espírito Santo é glorificar a
Jesus. Sejamos, então, queridos irmãos, cheios do Espírito Santo, para a glória do Senhor.
No amor de Jesus.
Lutero Rocha
**********

1. Ler a Bíblia toda até o final do ano.
2. Acordar 15 minutos mais cedo, todos os dias, para orar.
3. Não faltar nenhum domingo na igreja, tanto na Escola Dominical quanto no
Culto público.
4. Fazer todo o seu trabalho até o sábado para poder observar o Dia do Senhor,
descansar no domingo e focar nas atividades do Dia do Senhor.
5. Evangelizar e discipular pelo menos uma pessoa no ano, assim a sua igreja
dobrará o número de cristãos verdadeiros e de discípulos produtivos.
6. Além de consagrar seu dízimo, destinar, mensalmente, 1% do seu salário como
oferta para um missionário.
7. Chegar no trabalho pontualmente e ser o melhor funcionário de sua área.
8. Comprar flores para a sua esposa três vezes no ano. No aniversário de
casamento, no dia dos namorados e em uma ocasião sem data especial, para surpreendê-la.
9. Elogiar sua esposa, semanalmente, alternando os motivos de elogios.
10. Ensinar os filhos a memorizarem os 10 Mandamentos, o Pai Nosso e o Credo
Apostólico.
Feliz 2016? Com Cristo no centro da vida, ele será!
(Adaptado pelo Rev. Cláudio Albuquerque de Rev. Ageu Magalhães)
Pastorais
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PERMITA-ME PROPOR A VOCÊ 10 METAS PARA O ANO DE 2016:
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RELATÓRIO ANUAL ITAMBÉ
Amados irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, Graça e Paz!
Como é bom poder lhes escrever para contar-lhes tudo aquilo que o Senhor nos
proporcionou neste ano de 2015. Foram tantas coisas, que se fosse menciona-las,
uma por uma, teria que me estender muito. Por isso, vou resumi-las aqui.
O Senhor nos proporcionou no último ano, a oportunidade de levar a
Palavra de Deus para uma boa parcela dos moradores de Itambé-PE. Por meio de
avanços, visitas pessoais, estudos bíblicos, ou aconselhamentos, anunciamos o
Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos Itambeenses. Também de ver alguns adultos
e crianças se achegando a Igreja, e sendo pela Palavra de Deus mudados. Essa
mudança é mais exteriormente notada naqueles que estão na cadeia pública de
Itambé, a qual nós visitamos nas segundas-feiras.
Este também foi um ano em que construímos, pela graça do nosso Deus,
muitos relacionamentos redentores. Ganhamos a amizade de muitas pessoas aqui,
principalmente nossos vizinhos e irmãos de outras denominações. Isso tem se
transformado em pontes para o anuncio do Evangelho.
Algo também que não poderíamos deixar de mencionar aqui, é sobre a
adoração a Deus no lar. Como tem sido abençoador para nós a pratica do culto
doméstico. O Senhor tem nos possibilitado momentos de singular comunhão com
Ele, e proximidade familiar. A Palavra de Deus tem nos desafiado e causado
mudanças singulares em nós.
Somos gratos a Deus pelo privilégio e responsabilidade que Ele nos
concede de servi-lo na cidade de Itambé. É maravilhoso perceber a boa mão do
Senhor sempre nos direcionando e nos sustentando em meio aos desafios que se
apresentam diante de nós.
Recentemente minha sogra e meu pai vieram nos visitar. Minha sogra
passou por uma cirurgia de vesícula e pedras nos rins e se recupera bem. É sempre
bom rever nossa família, e Deus nos proporcionou passar este final de ano com eles.
Louvado seja o Senhor!
Agradecemos a Deus por esta amada Igreja pelo apoio e disposição no
serviço do Senhor, sabendo que nele o seu esforço não é vão. Rogamos ao Senhor
que ele nos faça neste ano de 2016 mais abundantes e diligentes em sua obra, e que
em todo o tempo venhamos anunciar a Jesus Cristo, o Filho de Deus!
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre
os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade, Príncipe da Paz” (Isaías 9:6)
Em Cristo,
Missº Lamárcio P. Martins
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CORO BOAS NOVAS | Estará em
recesso neste mês de janeiro.
CRIANÇAS DE PRIMEIRA E
D E PA R TA M E N T O I N FA N T I L |
Atividades retornarão dia 14/02/16.
ATIVIDADE PARA CRIANÇAS EM
JANEIRO | Nas manhãs dos domingos
deste mês de janeiro, haverá escala de
adultos para ficar com as crianças
durante o horário dos cultos.
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.
R E V I S TA S A F | Interessados em
renovar a assinatura da Revista da SAF
para 2016 devem procurar Ruth Varela
até dia 31/01/16
MINISTÉRIO DE MISSÕES | Estamos
precisando reabastecer o armarinho
para o Encontro de esposas de líderes
que ocorrerá em março.
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.
JORNAL BRASIL PRESBITERIANO
| Renovação ou assinatura R$ 24,00
(vinte e quatro reais). Responsável
Norma Lacerda.

ESTACIONAMENTO EM JANEIRO |
Neste mês de janeiro só está disponível
para à Igreja o estacionamento da
Clínica, o do Banco Itaú só será
disponibilizado em fevereiro.
E N C O N T R O D A FA M Í L I A | O
Encontro da Família ocorrerá nos 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. Prazo
termina hoje (17/01).Teremos ônibus
saindo da PIPR para o referido Hotel , os
interessados devem reservar sua vaga.
Valor R$ 50,00. Procure Ivson Vilela,
Daniel Reinaux ou Manoel Rubens.
D E PA R T A M E N T O I N F A N T I L |
Queridos pais, queremos informar
algumas mudanças no funcionamento
do departamento infantil, a partir de
m a r ç o d e 20 1 6 , i n s t r u í d a s p e l o
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
ŸSandoval Jr.;
ŸRejane Lacerda.
ŸAbigail Miranda;
ŸVanildo Lima.
ŸAlaíde da Silva;
ŸAlnira Amorim;
Outros Enfermos
Outros pedidos
ŸAmaro Souza;
ŸDilenir Bayma;
ŸAmérica Elisabeth(Betinha);
ŸDra Larissa (pedido Suely
Ÿ
Pelos desempregados,
ŸAnaide Lopes;
Lyra);
ŸBayard Amorim;
s
u
b
empregados e
ŸHenrique Neumann;
ŸDilma Figueiredo;
autônomos;
ŸMaria Clara (bisneta de D.
ŸGilberto Oliveira;
Ÿ C rianças do Instituto
Edite);
ŸGlória Santiago;
ŸMarlene Araújo (mãe de
Filadélfia.
ŸJoão Alves;
Jaidson);
ŸJuraci de Souza;
ŸMoisés Filgueira (pai de
ŸJosefa Gueiros (Zeza);
Ismael Filgueira);
ŸManacés Lyra;
ŸPaulo Tarso (irmão de
ŸMarlene Vasconcelos;
Laurete);
ŸNeide Galiza Machado;
ŸPr Iclayber Alves;
ŸRaquel Amorim;

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

17 a 23 de janeiro

24 a 30 de janeiro

Presbíteros

Edson Santos
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Aurilo Daniel

Wilson Durães
Antônio Carlos
Heitor Arôxa
Dennis Cavalcanti
Daniel Reinaux

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

17/01
17/01

Elaine de Sá Cavalcanti Matos
Henrique Paashaus Acioly de Melo

17/01

Victor de Matos Vilela

18/01
18/01
19/01
20/01

Bayard Borges de Moura Amorim
Luiz Augusto do Vale Doria
Josimar Henrique da Silva Júnior
Bruno Roberto Maciel de Oliveira

20/01

Maria José Pantaleão Candido

20/01
21/01

Polion Gomes da Silva Filho
Iracema da Silva Filgueira

22/01
22/01

Amaro Lazari de Almeida
Ana Paula Magalhães Gueiros da Rocha

22/01

Tirza Xavier Macedo

22/01
23/01

Valdete Maria Soares
Geber Barbosa de Albuquerque Moura

“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

23

Ilíause Daniel Figueiredo da Silva e Daisy Carneiro Figueiredo

40

*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

Louvamos Nosso Criador e Rei
*Leitura Bíblica: Salmo 47
*Oração
*Hino: NC 25 “O Criador de Tudo”

Aguardamos a Jesus Adorando-O
*Leitura Bíblica: Judas 1:17-25
*Oração
*Cântico “Eternamente Deus”
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Rendemo-nos a Ele Humildemente
Leitura Bíblica: Salmo 62:7-12
Oração de Confissão
Cânticos

Ele nos Santifica na Contrição
Leitura Bíblica: 1 João 3:7-10
Oração
Cânticos

Trazemos-Lhe Nossas Ofertas
Leitura Bíblica: Salmo 96:7-13
*Ofertório: NC 52 “Glória e Coroação”
*Oração
Música Especial

Ofertamos a Ele em Fé e Obediência
Leitura Bíblica: Tiago 2:14-24
*Ofertório: NC 312 “Há Trabalho Certo”
*Oração

Dependemos de Sua Palavra
Mensagem – Rev. Iclayber Alves
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Sua Palavra nos Guia na Verdade
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
Hino NC 317 “Chamada”
*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)

8|Programação litúrgica e atividades semanais

19h
18h

