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A INFLUÊNCIA DOS 'ÚLTIMOS DIAS'
NA VIDA DO CRISTÃO
“Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a
Israel?” (At.1:6)
Nos dias atuais algumas pessoas ignoram a
escatologia (parte da teologia que se dedica ao estudo das
últimas coisas), outras se fascinam com o futuro que Deus tem
guardado para o fechamento da história. A nossa intenção ao
separar mais este ano para estudar mais a fundo o livro do
Apocalipse não é nem discutir as diferentes correntes
escatológicas, nem instigar os curiosos e fascinados em
procurar os sinais dos tempos. A nossa intenção é levar todo
membro de nossa igreja a viver sua vida, fazer seus projetos de
vida, preparar sua família a viver para o serviço do reino e para
a glória de Deus.
Esse é o nosso objetivo ao estudar o Apocalipse e
Escatologia. Entender como as revelações das últimas coisas
influenciaram a vida dos primeiros cristãos. A escatologia era o
alicerce da esperança dos primeiros cristãos, e deve ser o
alicerce de nossa esperança. A esperança motiva o cristão a
elevar seus alvos e a escolher os seus objetivos, à luz do futuro
glorioso que Deus promete aos que o amam. A escatologia
deve ser o maior incentivo para se viver de modo digno do
Senhor.
Jesus enfatizou essa verdade, quando disse: “Usem a
riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos (o amor e
gratidão de pessoas), de forma que, quando isso tudo acabar,
estes os recebam [com gratidão] nas moradas eternas”
(Lc.16:9). Paulo seguindo o mesmo raciocínio de Jesus
escreveu sua segunda carta aos Coríntios (2ªCo.9:9-15),
estimulando aqueles cristãos a serem solidários na carência
dos irmãos da Palestina, e assim, ganhar sua gratidão.
Percebe-se em nossos dias que a falta de investimento no
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─ PASTORAL ─
Reino de Deus e as contribuições mesquinhas para o sustento da obra de Deus são
promovidas por visões nebulosas ou mesmo inexistentes do futuro.
Paulo estava convencido que a escatologia tinha profundas implicações para
a vida cristã, quando escreveu sua primeira carta para a igreja em Corinto: “Meus
amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre
dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês
não é vão. (1aCo.15:58). O que adianta exortar os crentes a viverem santa e
piedosamente, esforçando-se para produzir um fruto que permanecerá para
sempre, se não acreditam que os atos e sacrifícios de hoje são investimentos que
renderão alto lucro amanhã?
João tinha em mente um propósito quando escreveu para os irmãos de
Éfeso. Ele sabia que a compreensão da escatologia é um forte estímulo para a busca
da santidade e da consagração de vidas ao serviço do Senhor em meio aos
sofrimentos da vida presente: “Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se
manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar
seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo o que nele tem esta
esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.” (1aJo. 3:2-3).
Hoje estamos dois mil anos mais próximos do cumprimento da promessa da
Volta de Cristo. Então, como devemos viver à luz da sua Vinda? Estamos nós hoje
planejando nosso futuro à luz dessa verdade escatológica? Que direcionamento nós
temos dado à nossa vida, a nossa família e o serviço ao Reino de Deus?
(extraído e adaptado de “Escatologia e a Influência do Futuro na Vida do Cristão” Dr.
Russel Shedd)
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
RELATÓRIO DE NAZARÉ DA MATA – PE
Amados irmãos em Cristo, Graça e Paz da parte de Deus. É com o coração
transbordante de alegria que compartilhamos o cuidado do Senhor com o Seu povo em
nossa cidade. Já se passaram 5 anos desde que o Nosso Senhor Jesus Cristo nos desafiou a
plantarmos esta igreja e a cada dia podemos ver a Sua forte mão nos guardando e
ensinando o caminho que devemos trilhar. Em 2015, Deus nos concedeu a bênção de
recebermos 10 novos irmãos, a saber: Roberto, sua esposa Flávia e os filhos, Maria Luiza e
João Lucas. Esta família tem sido uma bênção em nosso meio; Marcelo, sua esposa Maria
e a filha Marcela. Estes irmãos moram em Limoeiro e abriram as portas de sua casa para
reativar o trabalho presbiteriano naquela cidade; Zefinha e seu filho Roberto, que são
bons exemplos de discípulos de Jesus e Tatiane de Paula que tem auxiliado no
Departamento infantil.

2| Pastoral e Espaço missionário

No desejo de alcançar um número maior de pessoas que ouçam o Evangelho,
Deus nos deu uma hora de quarta a sexta na Rádio FM para o Programa Verdade e Vida.
Jesus nos ajudou a firmarmos compromisso com alguns parceiros: Luz para o Caminho –
LPC, que nos abençoa com exemplares do devocional Cada Dia; Editora Ultimado, que
abençoou com assinaturas da revista ao bispo e ao pároco local; Gideões Internacionais,
que tem realizado um excelente trabalho de distribuição de exemplares do Novo
Testamento em lugares de acesso difícil para as igrejas; Sociedade Bíblica do Brasil
através do programa Sócio Evangelizador com a ajuda de porções bíblicas, livros de
ensino religioso que alcança todas as séries do Ensino Fundamental e o Programa Luz
para o Nordeste – caminhão com um Museu da Bíblia e consultórios.
Mantemos dois projetos sociais: Reforço Escolar para crianças até a 5ª série do
Ensino Fundamental de segunda a sexta nos períodos matutino e vespertino que funciona
das dependências do templo e atende 28 crianças; Projeto Presbiterianos Futebol Clube,
uma escolhinha de futebol que atende aproximadamente 20 adolescentes que através da
prática esportiva apreendem os ensinamentos de Cristo.
Recebemos o apoio do Ministério de Missões que enviou um expressivo número
de avancistas que percorreram as principais ruas da cidade, evangelizando e de casa em
casa convidando pessoas para receberem curso bíblico, novas visitas e participarem do
Aniversário do Campo Missionário que superou a frequência de visitantes descrentes em
toda a história da congregação (era tanta gente que só dava para entrar pelo telhado a
semelhança do relato bíblico).
Temos incentivado a leitura bíblica anual e a leitura de bons livros com a criação de uma
biblioteca, fortalecimento da fé através da prática da piedade na participação das
reuniões de oração, culto nos lares e culto doméstico e no preparo para responder aos que
pedirem razão da esperança através dos estudos bíblicos, Escola Bíblica e sermões
expositivos; capacitado o povo através treinamento com ênfase na evangelização e
discipulado de novos membros e no preparado e acompanhamento dos líderes em
potencial.
Estamos envolvidos ativamente com o trabalho de evangelismo e discipulado,
bem como de capelania escolar, hospitalar, militar, assistência a famílias enlutadas, apoio
ao conselho tutelar, promotoria e associações comunitárias, objetivando tão somente a
pregação da Palavra. Pelo terceiro ano consecutivo realizamos o Projeto Mackenzie
Voluntário que já se tornou parte do calendário de eventos da cidade, dado o impacto
positivo causado na cidade que nas edições anteriores obteve destaque nacional com
medalhas de ouro e prata, graças a Deus que sempre envia uma equipe irmãos que nos
abençoa com seus dons e talentos e fazem o sucesso deste evento.
Louvamos a Deus pela realização do Culto do dia da Bíblia onde anunciamos
Jesus Cristo para toda a cidade. E de maneira muito especial, louvamos ao Bom Pai que
nos concedeu a bênção de iniciarmos a primeira etapa da construção e ampliação da nave
do templo, novas salas de aula e banheiros. Contamos sempre com as suas orações.
Pastor Arthur de Paula e família.
Espaço missionário
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
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─ INSTRUÇÕES 4º ENCONTRO DA FAMÍLIA ─
O Encontro da Família deve ser um momento de reflexão e crescimento
espiritual. Pense nisso ao se dirigir ao Encontro. Este informe tem como objetivo sanar
possíveis dúvidas para com o evento, por isso, fique atento a estas informações:
RECEPÇÃO: A recepção no Bonito Plaza Hotel estará a sua disposição a partir
das 09h do dia 06/02/2016 (Sábado).
TRANSPORTE: O ideal é que você possa ir com o seu próprio veículo. Vamos
sair da Igreja no dia 06/02/2016 em caravana até Bonito-PE (135 km de Recife) às 8:00h. Se
você não possui carro próprio, e fez a opção de ir de ônibus, esteja na igreja às 7:00h.
O QUE LEVAR: Bíblia, lápis e papel, itens básicos de vestimenta e higiene
pessoal, toalha própria, roupa de banho, documentos e MUITA DISPOSIÇÃO E
ALEGRIA.
PISCINA: O Hotel dispõe de piscinas para adultos e crianças. *Senhores pais
tenham o devido cuidado com os seus filhos, vocês são os responsáveis por eles. *Como
em todo retiro espiritual existe a dúvida a respeito da roupa de banho, estamos
esclarecendo que é permitido o uso de biquínis e sungas. Entretanto não podemos deixar
de salientar que o zelo pela decência cristã é imprescindível para o bom andamento do
nosso retiro espiritual. Então, antes de vestir algum traje, de banho ou não, pergunte-se a
si mesmo e ao seu Senhor, se este traje glorificará o Seu Nome, e não causará escândalos e
constrangimentos a seus irmãos e outras pessoas.
HOSPEDAGEM & ALIMENTAÇÃO: O hotel oferece hospedagem para até
240 pessoas acomodadas em camas. A diária inclui hospedagem e três alimentações e o
usufruto das instalações do Hotel. A diária terá início no sábado, dia 06 de fevereiro e se
encerará na quarta, dia 10 de fevereiro após o café da manhã, até às 12:00h.
FRIGOBAR NO APARTAMENTO: Há no seu apartamento ou chalé um
frigobar que estará vazio. Você poderá levar itens para seu próprio consumo. Qualquer
outro entendimento é de sua responsabilidade diretamente com o hotel. É preferível que
você mesmo leve seus itens de consumo para não termos qualquer problema.
ENCERRAMENTO: O encerramento do nosso Encontro se dará após o café da
manhã da quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Você terá até ao meio dia para desocupar seu
apartamento.
Como chegar ?

Bonito Plaza Hotel
Rua José Bezerra de
Melo, 269 – Bonito/PE
Telefones:
3737.1249 e 3737.1926 Distância: 133 Km
Tempo 1:40h

4 | Instruções 4º Encontro da família

HOMENS ORANDO | Será amanhã
(01/02) às 5h da manhã aqui na PIPR.
Quero acordar a alva (SL.57:8) venha
orar conosco pelas famílias e igreja.
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 hoje.
ATIVIDADE PARA CRIANÇAS EM
JANEIRO | Nas manhãs dos domingos
deste mês de janeiro, haverá escala de
adultos para ficarem com as crianças
durante o horário dos cultos.
CRIANÇAS DE PRIMEIRA E
D E PA R TA M E N T O I N F A N T I L |
Atividades retornarão dia 14/02/16.
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 a Igreja o estacionamento da
Clínica, o do Banco Itaú só será
disponibilizado em fevereiro.
ENCONTRO DA FAMÍLIA | Os pais
das crianças entre 3 a 11 anos serão
procurados para ajudarem na escala do
cultinho infantil.

TRANSPORTE ENCONTRO DA
FAMÍLIA | Aos que irão de ônibus favor
procurar a comissão para dá o nome e
RG, que são obrigatórios para viajar.
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!
ACAMPAMENTO JUVENTUDE PIPR |
Ocorrerá nos dias 24 a 27/03/16 no
Acampamento Paraíso em Igarassú. O
tema deste ano será: Chamados para
fazer a diferença, baseado em Daniel
1:8. Fiquem atentos aos valores e ao
desconto. Até o dia 14/02 R$ 120,00 à
vista ou R$ 140,00 após o dia 14/02 e
dividindo em 2x. Incentive os jovens a
participarem deste momento de
comunhão e aprendizado da palavra de
Deus. Inscrições abertas com vagas
limitadas. Mais informações no stand da
Juventude após os cultos da PIPR.

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;
Outros pedidos
ŸAlnira Amorim;
Outros Enfermos
ŸAmaro Souza;
Ÿ
Pelos desempregados,
ŸDilenir Bayma;
ŸAmérica Elisabeth(Betinha);
ŸDra Larissa (pedido Suely
subempregados e
ŸAnaide Lopes;
Lyra);
autônomos;
ŸBayard Amorim;
ŸHenrique Neumann;
Ÿ C rianças do Instituto
ŸDilma Figueiredo;
ŸMaria Clara (bisneta de D.
Filadélfia.
ŸGilberto Oliveira;
Edite);
ŸGlória Santiago;
ŸMarlene Araújo (mãe de
ŸJoão Alves;
Jaidson);
ŸJuraci de Souza;
ŸPaulo Tarso (irmão de
ŸJosefa Gueiros (Zeza);
Laurete);
ŸManacés Lyra;
ŸPr Iclayber Alves;
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸMarta (esposa do Pr. José
ŸNeide Galiza Machado;
Clóvis Falcão);
ŸRaquel Amorim;
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─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

31/01 a 06 de fevereiro

14 a 20 de fevereiro

Presbíteros
Diáconos

Fernando Guerra
Aziel Francisco
Fernando Ângelo
Francisco José
Guilherme Pires

Fernando Trajano
Israel Selva
José Bartolomeu
Marcelo Barbosa

Sistema de som

Cristiano de Albuquerque

Cristiano de Albuquerque

Pianista Congregacional

Klésia Andrade

Klésia Andrade

Regente Congregacional

Haydee Regina

Oração (Terças-feiras)

Pr. Lutero Rocha

Pr. Cláudio Albuquerque

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr. Iclayber Alves

Pr. Lutero Rocha

*****

─ 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

6 | Súplicas, intercessão, escalas e plantões

─ ANIVERSARIANTES ─
Dia

Nome

31/01
31/01

Ediel Cavalcanti Ferreira
Erci de Araújo Melo

31/01

Isabela Carvalho Carneiro dos Santos

31/01
01/02
02/02
03/02

Márcia Horácio Geraldo
Patrícia de Gusmão Bayma Pereira
Eduarda Dourado Oliveira Ximenes
Barbara Maciel de Oliveira

03/02

Maria Alcina Lima de Souza

04/02
04/02

Ana Maria de Assunção Sybalde
Maria das Graças Bosford Silva de Souza

05/02
05/02
06/02

João Alves de Souza Sobrinho
Jorge Hecksher
Daisy Carneiro da Cunha Figueiredo

06/02

Guilherme Ferreira de Souza

08/02
09/02
10/02
11/02

Suzicleide Maria da Silva Araújo
David Barros de Matos
Elayne Suruagy Assis de Figueiredo
Josefa Batista de Oliveira Andrade

11/02

Sofia de Figueiredo Cavalcanti

12/02
12/02

Brenda Baia Morelli Rossiter
Sara Cardoso Correia Reinaux Vasconcellos

13/02

Suênia Moura de Lyra Barreto

─ 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

02
05
07
07
10
11

Amaro Lazari de Almeida e Edite de Almeida
Fernando Moura Veras e Evanise Leal Veras
Pedro Henrique Selva e Priscilla Galvão Selva
Marcos José de Vasconcelos e Cristina de Vasconcelos
Ivson de Oliveira e Vanessa Peixoto Oliveira
Sérgio Gabriel de Lima e Hilda Clecye de Lima

64
45
01
35
06
21

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

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica: Apocalipse 19:1-10
*Oração
*Hino: NC 9 “Aleluia ao Deus Triúno”

Adoremos o Deus Encarnado
*Leitura Bíblica: João 1:1-4,10-14
*Oração
*Cântico “Tu És Tremendo Deus”

Momento de Confissão
Leitura Bíblica: Apocalipse 22:8-17
Oração de Confissão
Cânticos
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Dedicação de Ofertas
*Leitura Bíblica: Apocalipse 4:6-11
*Ofertório: NC 52 “Glória e Coroação”
*Oração de Consagração
Batismo Infantil

Confessemos os Nossos Pecados
Leitura Bíblica: Mateus 7:1-5
Oração de Confissão
Cânticos
Ofertemos Graciosamente
*Leitura Bíblica: Hebreus 13:15-17
*Ofertório: NC 14 “Louvor”
*Oração de Consagração

Momento de Exposição Bíblica
Mensagem – Rev. Leandro Lima
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Deleitemo-nos em Sua Palavra
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Hino NC 111 “Comunhão Divina”
*Oração
*Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

*Congregação de pé

EBD - CLASSE ÚNICA - 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

