Boletim Dominical nº 17 ano 138

24 de abril de 2016

Fundada em 10 de agosto de 1873

Organizada em 11 de agosto de 1878

NÃO SOMENTE PELAS PEDALADAS
No domingo passado o Brasil parou para assistir a
sessão da Câmara dos Deputados. Muitas pessoas nunca
haviam feito isso antes. Mas, o assunto do Impeachment da
presidente Dilma mobilizou o país. O assunto vem causando
muitas discussões em grupos nas redes sociais, a favor e contra
o impeachment, e até mesmo debates acalorados tem
causado inimizades entre amigos. O país tem se dividido, e
muitas vezes, os ânimos ficam exaltados. O Brasil, antes
considerado um país pacífico e amigável, foi literalmente
dividido, e uma cerca foi erguida em frente ao Congresso, na
Praça dos Três Poderes, com o fim de evitar confrontos.
Jornalistas e analistas do mundo inteiro destacaram esse fato e
alguns chamaram de “a cerca da discórdia”.
Falar sobre esse assunto, sem incorrer no risco de
emitir valor de juízo, e parecer tomando partido, é algo muito
difícil. Venho ensaiando tocar nesse assunto, pois tentar
esclarecer essa problemática tornou-se uma necessidade de
consciência cristã. Visto que o que está implícito em todas
essas discussões não aponta somente para a questão de
crimes de responsabilidade (as chamadas, “pedaladas
fiscais”). Muitos têm acompanhado de perto o
desenvolvimento de questões ligadas à vida e à família em
nossa nação. Sem dúvida alguma, nestas questões a sociedade
brasileira tem trilhado no caminho da impiedade por conta de
um governo que, além de permitir a iniquidade, em muitos
casos a apóia e incentiva.
Antes de tudo, é bom dizer que, como a Bíblia instrui,
devemos sempre orar por aqueles que nos governam, isso
implica em orar pela presidente Dilma e por seu governo.
Acredito que boa parte da população brasileira, e até
estrangeira, nutria certa admiração pelo ex-presidente Lula.
Sua história de pobreza no sertão nordestino e sua ascensão ao
cargo mais alto da nação é algo que fascina qualquer cientista
social ou historiador político. Todavia, enquanto cristãos, não
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─ PASTORAL ─
podemos fechar nossos olhos e nos calar diante de tantas acusações de envolvimento
em corrupção, e das iniquidades que o governo petista tem cometido ao longo desses
anos, e que ainda pretende cometer em nossa nação. Quais são essas iniquidades a que
nos referimos e contra as quais devemos lutar?
1. Erotização de nossas crianças
O Governo Federal, através dos Ministérios da Saúde e da Educação, tem
produzido material com imoralidade para ser distribuído aos nossos filhos sob o
pretexto de educação sexual.
O Governo Federal, que deveria ser o guardião da educação de nossos filhos é
hoje quem mais os encaminha para a imoralidade sexual. A Bíblia, no texto de
provérbios 22:6, nos diz: "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda
quando for velho, não se desviará dele". Deus vai cobrar do atual governo o que ele tem
feito na educação de nossas crianças. Bem como, cobrará da igreja se ela calar-se diante
de tamanha iniquidade, e com isso se tornar cúmplice nas obras das trevas.
2. Ideologia de gênero e incentivo ao homossexualismo
Em 2009 o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Promoção da Cidadania
e Direitos Humanos de LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). O
plano é formado por 51 diretrizes que têm o objetivo de influenciar todos os segmentos
da sociedade com a filosofia homossexual. O Governo Federal é o maior patrocinador
do movimento homossexual no Brasil.
Em paralelo a estas ações de expansão de incentivo ao homossexualismo, o
Governo também trabalha na aprovação do Projeto de Lei 122 (PL-122), apelidado de
"lei da mordaça", que pretende criminalizar a discordância ao Homossexualismo. Se
aprovado, o projeto atentará contra a liberdade de expressão prevista em nossa
Constituição e permitirá ao Estado punir qualquer indivíduo que demonstrar
discordância quanto à prática homossexual.
O texto bíblico de Levítico 20:13 afirma: "Se também um homem se deitar com
outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável". Na Carta aos
Romanos 1:24-27, a Bíblia afirma que: "Deus entregou tais homens à imundícia, pelas
concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si; pois eles
mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do
Criador, o qual é bendito eternamente. Amém! Por causa disso, os entregou Deus a paixões
infames; porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por
outro, contrário à natureza; semelhantemente, os homens também, deixando o contacto
natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza,
homens com homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição do seu erro”.
3. Defesa do aborto
Em 2007 o PT aprovou seu apoio à legalização do aborto. Em 2008 a Fiocruz,
instituição vinculada ao Ministério da Saúde, liberou R$ 80 mil para a filmagem do vídeo
"O fim do silêncio", que mostrava depoimentos de mulheres que abortaram seus filhos e
defendem a descriminalização da prática. Na reportagem, a diretora Thereza

2| Pastoral

Jessouroun, diz ter idealizado o roteiro ao ouvir declarações do então Ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, a favor da descriminalização do aborto. De acordo com ela, o
projeto se materializou após a abertura do edital da Fiocruz, cuja direção é nomeada pelo
ministro.
Por ser o PT oficialmente favorável ao aborto, em 2009 ele puniu dois deputados
federais por serem contrários à posição abortista. Além disso, o Programa Nacional de
Direitos Humanos, assinado pelo então presidente Lula ao final de 2009, defende a
legalização do aborto, o que gerou manifestações de grupos contrários ao aborto em
todo o país.
Diante destes fatos que atentam contra a família, a vida e contra nossas crianças,
não podemos emprestar apoio a projetos de governo como este. Devemos nos
posicionar contra esse governo não somente pelas ditas pedaladas fiscais, pelos crimes
de responsabilidade, ou pelos inúmeros escândalos de corrupção que envolve esse
governo e seus aliados. Não é só pelo impeachment, é por todo esse projeto de poder.
Não podemos apoiar projetos de governos que são frontalmente contrários a Deus e aos
valores revelados em Sua Palavra.
O momento que vivemos como sociedade é grave e necessita de um
posicionamento claro dos cristãos e da Igreja como um todo. Todo cristão deve atentar
para o que está acontecendo e manifestar o repúdio às iniquidades deste governo. Isso se
dará por meio do apoio popular as investigações da Justiça, do apoio ao Processo de
Impeachment, previsto na Constituição para destituir um presidente que cometeu
fraudes fiscais, e por meio do seu voto nas eleições. Não podemos deixar que essas
iniquidades e impiedades continuem. Eleições municipais se aproximam, e precisamos
ser responsáveis para não permitir que pessoas comprometidas com esse tipo de
ideologia assumam cargos públicos. Não dizemos em quem você deve votar, mas, no que
você é responsável para não votar.
Precisamos continuar orando pelas nossas autoridades, orar pelas investigações
da Lava Jato e outras, por esse processo de impeachment, pelas eleições que se
aproximam e a votar com consciência e responsabilidade, não escolhendo aqueles que
praticam a impiedade. Deus afirmou por boca do profeta Miquéias (2:1): “Ai daqueles que,
no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal! À luz da alva, o praticam, porque o
poder está em suas mãos”. Deus também manifesta seu descontentamento por boca do
profeta Isaías (5:20): “Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal; que fazem da
escuridade luz e da luz, escuridade; põem o amargo por doce e o doce, por amargo!”.
Relembramos o convite que Deus, em sua misericórdia, faz ao seu povo, a igreja:
“se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter
dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a
sua terra”. (2 Crônicas 7.14).
Rev. Cláudio Albuquerque
Pastoral
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
INFORMATIVO DO PROJETO NOVO CAMPO (PNC)
Graça e paz!
Chegamos ao primeiro trimestre de 2016. Neste período lutas, desafios e
vitórias podem ser contadas para glória do Senhor da seara.
Novos alunos chegaram ao IBN (Instituto Bíblico do Norte) e ao PNC (Projeto
Novo Campo), alguns que se formaram foram para suas frentes de trabalho pelos seus
presbíteros e igrejas, nossa gratidão pelo tempo que serviram conosco. Ao recémchegados Deus em sua riqueza e glória supra cada uma das suas necessidades.
foram realizadas EBFs nos campos de Correntes, Lagoa do Ouro e diversas
atividades marcaram esse primeiro trimestre. A construção do templo no campo de
Correntes está iniciando a Segunda fase do piso térreo que abrigará os cultos. Foi
realizado uma reunião com os obreiros e a Mesa-Diretora do PNC.
Queremos mais uma vez agradecer aos nossos parceiros pela confiança e
investimento no Projeto Novos Campos - PNC e reafirmar o quanto nos sentimos
honrados pelo apoio e carinho de cada colaborados deste importante projeto de
evangelização e plantação de ogrejas em uma das mais desafiadoras regiões do
Nordeste.
Grandes coisas o Senhor fez por nós por isso estamos alegres. (Sl 126:3)
Em Cristo Jesus, Rev. Mariano Alves

─ CRIANÇAS DE PRIMEIRA ─
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LIÇÃO DE HOJE
Versículo Bíblico: “Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está
errado; só o tolo não gosta de ser corrigido” (Provérbios 12:1)
Objetivos:
Ÿ O QUÊ? As crianças ouvirão que a Bíblia ensina que é muito bom aprendermos com
os outros.
Ÿ E ENTÃO? Elas aprenderão que suas vidas serão transformadas se elas obedecerem
a Palavra de Deus e desejarem aprender com os outros.
Ÿ E AGORA? Elas participarão de uma atividade para descobrir a importância de
querer aprender com outros versus não querer aprender.
****
NOITE DO PIJAMA | E está chegando mais uma noite do pijama!!!!!!
Data: 17/06
Local: Aqui na PIPR
Idade: de 04 a 10 anos
Hora: 20h do dia 17/06 às 8:30 do dia 18/06 - Valor: R$ 50,00 (Irmãos R$ 40,00).
Inscreva seus filhos, sobrinhos, netos e amigos na recepção do Crianças de Primeira.
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─ EDITAL DE CONVOCAÇÃO ─
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, no uso de suas
atribuições constitucionais e estatutárias, consoante disposição do artigo 9º,
parágrafo primeiro, letra “f” da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil,
resolveu, conforme registro nas Atas 936 e 937, convocar todos os seus membros em
plena comunhão com a igreja e civilmente capazes, conforme parágrafo segundo do
artigo 9º, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 01 de maio de
2016, às 10h30min, na sua sede, à Rua das Creoulas, nº. 156, no bairro das Graças,
nesta cidade, para aprovar parecer do Conselho em solicitar a Junta Patrimonial da
IPB e/ou a instituições financeiras empréstimos para compor os recursos do projeto
de construção da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife.

Presb. Samuel Moura de Lyra
1º Secretário do Conselho

Rev. Cláudio Henrique Albuquerque
Presidente do Conselho

NASCIMENTO | Nasceu no dia 04/04, o pequeno Carlos, filho de Carlito e Natally. Mais
um netinho dos irmãos Aziel e Socorro. Que Deus abençoe a família.
PLENÁRIA DA SAF | Será hoje às 16h, Todas as sócias estão convocadas!
FAMÍLIA SECRETA DE ORAÇÃO| Hoje é o último dia para você inscrever sua família na
"Família Secreta de Oração 2016". O sorteio será no domingo dia 01/05 de maneira
simples e a descoberta da família será dia 29/05 com um lanche após o culto da noite.
Interessados procurar Anne, Cláudia Neiva e Cláudia Lyra o quanto antes. Não fique de
fora e participe!
ADORE | Está chegando mais um Adore. Será dia 30/04 às 18:30, aqui na PIPR. Agende
essa data e venha louvar ao nosso Deus.
VOLUNTÁRIOS PARA MÍDIA / PROJEÇÃO | Estamos precisando de voluntários para
ajudar na parte de projeção aos domingos. Interessados procurar Paloma Alves.
MISSÕES | Estamos precisando reabastecer o armarinho.
VII ENCONTRO DE OBREIROS DA JMN | Acontecerá nos dias 17 a 20/05/16 o 7º
Encontro de Obreiros da Junta de Missões Nacionais. Neste encontro vem obreiros de
diversos estados são eles: Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Ore por mais este evento promovido pelo Ministério de Missões.
VALE DO SENHOR | A SAF está realizando uma campanha para arrecadar material
escolar para o Vale do Senhor. Quem puder contribuir favor procurar Socorro Arcoverde,
Cláudia Neiva ou Cybelle.
Edital de convocação e 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.;
Outros pedidos
ŸAbigail Miranda;
ŸVanildo Lima.
ŸAlaíde da Silva;
Ÿ
Pelos desempregados,
ŸAlnira Amorim;
Outros Enfermos
subempregados e
ŸAmaro Souza;
ŸLeni Vasconcelos;
autônomos;
ŸAmérica Elisabeth(Betinha);
ŸMaria Clara (bisneta de D.
Ÿ C rianças do Instituto
ŸAnaide Lopes;
Edite);
Filadélfia;
ŸBayard Amorim;
ŸMaria Batista (mãe de
Ÿ Pela situação do Brasil.
ŸDilma Figueiredo;
Mauricéa);
ŸGilberto Oliveira;
ŸMarlene Araújo (mãe de
ŸGlória Santiago;
Jaidson);
ŸJoão Alves;
ŸPaulo Cefas (cunhado de
ŸJuraci de Souza;
Laurete);
ŸJosefa Gueiros (Zeza);
ŸPaulo Tarso (irmão de
ŸManacés Lyra;
Laurete);
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸPr Iclayber Alves;
ŸNeide Galiza Machado;
ŸRejane Lacerda.
ŸRaquel Amorim;
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─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

24 a 30 de abril

01 a 07 de maio

Presbíteros
Diáconos

Fernando Trajano
Antônio Carlos
Heitor Arôxa
Dennis Cavalcanti
Daniel Reinaux

Josimar Henrique
Aziel Francisco
Fernando Ângelo
Francisco José
Guilherme Pires

Sistema de som

Klaus Wagner

Klaus Wagner

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Sebastião Ventura

Oração (Terças-feiras)

Pr. Lutero Rocha

Pr. Cláudio Albuquerque

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr. Iclayber Alves

Pr. Lutero Rocha

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
CP Nazaré Aliança
CP Aliança Vicência
Nazaré

Mês

DiaDia Itamaracá

Abril

24

Pb Henrique

Pb Eudes

Pb Samuel

Maio

08

Pr Cláudio

Pr Relrison

Pr André

Aldeia

6 | Súplicas, intercessão, escalas e plantões

Itambé

***

Pb Dário

Pb Jamin

Pr Sócrates

Pr Arthur

Pr Lutero

─ ANIVERSARIANTES ─
Dia

Nome

25/04
25/04

Cleyde Sobral Pereira Rocha
Mayara Fontes Leite de Sá

25/04

Pedro França Lima Amorim

26/04
26/04
26/04
26/04

Clarissa Vilela Silva Figueiredo
Elizabete Ventura dos Santos
Gilberto de Souza França
Lucas Feitosa Leite

26/04

Pedro Henrique Costa Pessoa

28/04

Márcio Roberto de Freitas Oliveira

28/04
30/04
30/04

Victor Lubambo Gueiros
Carlos Henrique Ferreira da Paixão
Lucas Salgado Gomes de Araújo

30/04

Raquel de Araújo Amorim

─ 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

26
30

Casal

André David Matos e Elaine de Sá Matos
André Dourado de Barros e Simone Guerra de Melo

Anos

02
09

*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 – Coro Boas Novas

Exaltemos o Pai Celeste
*Leitura Bíblica: Mateus 6:9-13
*Oração
*Hino: NC 3 “A Igreja em Adoração”

Esperamos Jesus em Adoração
*Leitura Bíblica: 2 Pedro 3:1-13
*Oração
*Cântico “Somente em Cristo”
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Ele Conhece o Nosso Interior
Leitura Bíblica: Mateus 6:14-15
Oração de Confissão
Cânticos

Achegamo-nos a Ele Contritos
Leitura Bíblica: Hebreus 4:12-16
Oração
Cânticos

Vamos Ofertar-lhe Alegremente
Leitura Bíblica: Mateus 6:19-21
*Ofertório: NC 134 “Riquezas do Céu”
*Oração
Música Especial

Ofertamos-lhe em Reconhecimento
Leitura Bíblica: Hebreus 13:15-16
*Ofertório: NC 88 “Amor Perene”
*Oração
Coro Boas Novas

Descansemos em Sua Santa Palavra
Mensagem – Rev. Iclayber Alves
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Recebemos Sua Palavra com Temor
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Hino NC 120 "Dependência”
*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
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