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O Ministério Diaconal – Uma Obra Excelente
Atos 6:1-7, 1º Timóteo 3:8-13
Com o crescimento e a expansão da Igreja, no início do
primeiro século, surgiram múltiplas necessidades relacionadas
com a organização, a edificação, a evangelização e a
beneficência. Sob a direção do Espírito Santo, os apóstolos
promoveram, em Jerusalém, a eleição dos primeiros diáconos
(At.6.1-7). Depois, constituíram presbíteros em cada cidade,
onde se estabeleciam novas Igrejas (Tt.1:5-9).
O texto de Atos 6:1-7 nos fala da necessidade que a igreja
sentiu de dividir funções, segundo o dom que o Espírito Santo
concedeu a cada um, para melhor servir a causa do reino, pois
começaram a existir problemas que os apóstolos entenderam
que não fazia parte dos dons que receberam.
Nós desejamos crescer na Palavra, em serviço, e no
alcance de mais e mais discípulos de Jesus. Para isso precisamos
eleger pessoas com dons de ensino e pastoreio, e dons de serviço
e misericórdia. Para esse específico ministério, precisamos
estruturar bem e dinamizar o trabalho diaconal de nossa Igreja.
Faz-se necessário, então, compreendermos definitivamente
algumas coisas:
1.O significado do termo diácono no Novo Testamento
Vem do grego “diakonós” e significa, “servo, assistente ou
ministro”. Essa palavra é usada no Novo Testamento para
designar (1) os Servos de um rei – “Então, ordenou o rei aos
serventes...” (Mt 22:13); (2) os Apóstolos, como servos do
evangelho – “... do qual me tornei ministro.” (Cl.1:23,25); (3) os
Ministros de Cristo – “... serás bom ministro de Cristo Jesus...”
(2ªCo.11:23; I Tm.4:6); (4) o termo também é usado para pessoas
como Timóteo (I Ts.3:2), Epafras (Cl.1:7) e Tíquico (Ef.6:21) – que
eram “fieis ministros...” e, por fim, (5) o termo usado para o
próprio Jesus quando diz que ele foi “... constituído ministro da
circuncisão” (Rm. 15:8).
A idéia geral é esta – “Diácono é alguém que serve a
alguém ou a alguma causa”.

Pastor Emérito: (in memorian)
Rev. Benedito Matos
Equipe pastoral
Pastor Efetivo:
Rev. Cláudio Albuquerque
Pastores Auxiliares:
Rev. Iclayber Alves
Rev. Lutero Rocha
Pastores Evangelistas:
Rev. Relrison Domingos - Aldeia
Pastor Missionário:
Rev. Arthur Braga - Nazaré
Missionários Plantadores:
Miss. Márcio Cristino - Itamaracá
Miss. Jaidson Araújo - Aliança
Miss. Cosmo Sá - Vicência
Miss. Lamárcio Martins - Itambé
Endereço
Rua das Creoulas, 120, Graças,
Recife PE / CEP: 52011-270
Telefone: (81) 3221.1583
www.primeiraigreja.org.br
pipr@primeiraigreja.org.br
Dados bancários
Banco Itaú, Ag 1247
Conta: 33375-8 (Dízimos)
Conta: 54370-3 (Construção)
Plantação de Igrejas
Ilha de Itamaracá
R. Padre Machado, 302 A
Pilar, Itamaracá / PE
Nazaré da Mata
Av. Coronel Luiz Inácio, S/N
Nazaré da Mata / PE
Aliança
R. José Correia de Azevedo, 80,
Centro, Aliança / PE
Vicência
R. Treze de Maio, nº 122 A,
Centro, Vicência / PE
Itambé
R. M. Falcão, 05,
Centro, Itambé / PE
Aldeia
Estrada de Aldeia, 9,5 Km
Aldeia/PE
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2.O uso oficial do termo diácono no Novo Testamento
Encontramos no NT um grupo de “diáconos” (Filipenses 1:1; 1ª Timóteo 3:8),
dando a idéia de um grupo fixo e oficial, distinto dos presbíteros (Atos 20:17; Tito 1:5). Isso
demonstra que “presbíteros não são diáconos promovidos”! São dois grupos distintos,
com ministérios diferentes, dons diferentes e serviços específicos (1ª Pedro 4:10-11).
A origem do ministério diaconal encontra-se em Atos 6:1-7. Ali vemos, pela
primeira vez, a eleição de um grupo de irmãos para assumir a área de assistência aos
necessitados dentro da Igreja e a administração dos recursos, que antes estavam sob a
responsabilidade dos apóstolos.
3.O Ministério Diaconal é “uma obra excelente”
Segundo o relato de Atos 6:1-7, o ministério diaconal consiste em “assistir aos
necessitados” (doentes, pobres, órfãos e viúvas). Esta assistência é física e material, mas
também, espiritual e emocional. Os diáconos devem ser capazes de ler a Bíblia e explicá-la
aos necessitados, orar por eles, trazendo-lhes conforto.
Os sete escolhidos pela Igreja de Jerusalém deveriam administrar e supervisionar
o fundo para as viúvas. Este é o primeiro exemplo de entrega de responsabilidades
administrativas e sociais a pessoas dotadas com características e dons apropriados.
Notemos também que dois daqueles sete tinham outro dom (evangelista), um era Estevão
(Atos 6:8-15) e o outro, Filipe (Atos 8:4-8; 21:8).
A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz o seguinte sobre as funções
dos diáconos: “O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho, para, sob a
supervisão deste, dedicar-se especialmente: a) à arrecadação de ofertas para fins piedosos; b)
ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos; c) à manutenção da ordem e reverência nos
lugares reservados ao serviço divino; d) exercer a fiscalização para que haja boa ordem na
casa de Deus e suas dependências” (CI-IPB Art.53).
4.As Qualificações exigidas para alguém exercer o Ministério Diaconal.
Segundo a orientação dos apóstolos em Jerusalém, descrito no relato de Atos 6:17, deveriam ser eleitas pessoas que manifestem certas características em suas vidas.
Primeiro, a pessoa, para exercer o Ministério Diaconal, precisa ter “boa reputação”. Isso
significa que ela deve gozar de bom testemunho, ser bem vista pela igreja e pela
sociedade. Não pode ser uma pessoa que tenha má fama. Segundo, precisa ser “cheia do
Espírito” . Isso significa que a sua vida deve ser dominada pelo Espírito Santo, mostrando
seus frutos (Gálatas 5:22). Significa que deve refletir intimidade com Deus, devoção, graça,
piedade, poder e maturidade. Em terceiro lugar, ela deve ter “sabedoria”. A “sabedoria”
exigida não é de cultura ou intelectualidade, mas sabedoria prática, discernimento, “jeito”
para saber ajudar as pessoas. Estas três exigências devem estar juntas.
Conforme a orientação do apóstolo Paulo contida no texto de I Timóteo 3:8-13,
algumas outras exigências e qualificações são requeridas dos diáconos. Primeiro, a pessoa
deve ter uma ”vida moral irrepreensível” (1º Tm 3:8), ou seja, deve ser uma pessoa
“respeitável, de uma só palavra, não inclinada a muito vinho, não cobiçosa de sórdida
ganância”. Também deve “ser firmes na sã doutrina” (1º Tm 3:9). Ela deve ter “vida familiar
equilibrada” (1º Tm 3:11,12). Isto significa ter esposa “respeitável, não maldizente,
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temperante (moderada) e fiel em tudo” (3:11). O diácono deve mostrar fidelidade em seu
relacionamento conjugal com a sua esposa (3:13) e tem que saber governar bem sua
própria casa e ter filhos debaixo de obediência (3:12b).
Há uma promessa para aqueles que desempenharem bem o ministério diaconal,
eles “alcançarão justa preeminência e muita ousadia na fé em Cristo” (3:13). Note que a
promessa não é que ele será “promovido” a presbítero, mas que alcançarão justa
preeminência e ousadia na fé em Cristo.
É nosso desejo e oração que Deus abençoe ricamente nossa igreja, que sejamos
um povo que desenvolve uma comunhão, unidade e amor fraterno, para isso precisamos
de um ministério diaconal dinâmico e atuante.
Ore para que Deus nos ajude a buscarmos a sua vontade elegendo pessoas com
“chamado” e paixão para este ministério, que tenham os dons necessários, e as qualidades
de caráter exigidas na Palavra de Deus para estarem aptos a exercerem este ofício. Só eleja
alguém que você, em oração, tenha convicção que é da vontade de Deus.
Que Deus permita que sejam eleitos aqueles que Ele já tem definido os quais
serão uma benção na vida da igreja.
Rev. Cláudio Henrique Albuquerque

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
AVALIAÇÃO DO VII ENCONTRO DE OBREIROS DA JMN

‘‘Inicialmente quero agradecer à Deus pela visão e disponibilidade da PIPR em
nos presentear com esta bênção e receber este acolhimento anual com ferramentas que
nos proporcionam condições de melhores trabalhos. Agradecemos ao Ministério de
Missões pelo cuidado esmeroso com cada missionário, preocupação com o nosso bem
estar, pelos mimos, mas especialmente pelo respeito, amor e valorização do nosso
trabalho como plantadores de Igreja, que para muitos são trabalhos para pessoas
desqualificadas. Passamos o ano inteiro esperando por este encontro, pois temos a
oportunidade de ouvir, recompor nossas forças e nos reciclar.
Quanto as sugestões não tenho muito a acrescentar, pois sei que tudo tem sido
muito bem planejado, com orações e muito amor. Que Deus vos recompense com suas
bênçãos divinais.’’
Rev. José André - Lagoa da Roça/PB
*****
AGENDA DE JUNHO |
Dia 18 (Sábado) - Avanço missionário em Itambé
Durante o mês de junho o Ministério de Missões escolherá os obreiros que farão o
curso do CPO (Curso de Preparação de Obreiros) em julho.
Pastoral e Espaço missionário
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Nos próximos domingos repassaremos aos irmãos alguns relatos de obreiros que
participaram deste VII Encontro.
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4 | Anotações

FALECIMENTO | Faleceu no dia 30/06,
nossa irmã Leni Vasconcelos. Que o
Deus te toda consolação conforte os
familiares e amigos.
CRIANÇAS DE PRIMEIRA | Hoje a
noite não haverá atividades para as
crianças, pois será a Ceia do Senhor.
HOMENS ORANDO | Será amanhã
(06/06) às 5h da manhã aqui na PIPR.
Quero acordar a alva (SL.57:8) venha
orar conosco pelas famílias e igreja.
JANTAR DOS NAMORADOS | Será no
dia 11/06 às 20h, valor R$ 60,00 por
casal. As vagas encerraram, mas se você
deu o nome e ainda não efetuou o
pagamento procure Cláudia Lyra ou
Manuela Gueiros para regularizar.
NOITE DO PIJAMA | E está chegando
mais uma noite do pijama!!!!!! Data:
17/06 Local: 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 até dia 15/06.
PALESTRA NO SPN | Ocorrerá no dia
09/07 às 19h a palestra: Marxismo e
Cristianismo; como a ideologia de
esquerda afeta os cristãos. Os preletores
serão Vinícius Pimentel e Isla Andrade.
Entrada franca, vagas limitadas. Mais
informações com Rev Marivaldo 99983-0244.
REUNIÃO DE ORAÇÃO SAF | A
reunião de oração da SAF realizada
todos os domingos às 8h e 30min, está
acontecendo na sala do Coro e não mais
no templo. Todos são convidados a
participar!

MINISTÉRIO DE MISSÕES |
Precisamos reabastecer o armarinho
para o 15º Encontro de Líderes que
ocorrerá nos dias 08 a 12/08/16. Ore por
esta programação.
CANTATA APOCALIPSE | A cantata
ocorrerá no dia 13/08. Haverá almoço
após os ensaios aos domingos, mas
apenas para aqueles que avisarem com
antecedência (Maiores informações
com Anne - 99748-3899). Evitem faltar
aos ensaios, sua assiduidade é
imprescindível.
IV ENCONTRO DA MULHER
PRESBITERIANA | Ocorrerá nos dias
08 a 11/09/16 no Centro de Convenções
DiRoma - Caldas Novas/GO. O tema será
Mulher presbiteriana proclamadora das
Boas-Novas por excelência(I Pedro 2:9).
Interessados procurar Cláudia Neiva
para mais informações.
CONGRESSO APECOM RECIFE | O
congresso ocorrerá nos dias 15 a 17/09
na Igreja Presbiteriana do Recife (Cais
José Mariano). Com o tema: A dinâmica
da Igreja - Pregar, ensinar e curar.
Preletores: Leonardo Sahium, Ronaldo
Lidório e Robinson Grangeiro. Inscrições
e mais informações pelo email:
arnaldomatias@hotmail.com
DOAÇÃO | Uma missionária de Lagoa
do Ouro está precisando de um violão
quem puder doar favor procurar Norma
Lacerda.
ORIENTAÇÕES JUNTA DIACONAL |
Está desempregado? Deixe o seu CV na
secretaria da Igreja durante a semana
para que possamos distribuir com
nossos contatos.
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
ŸVanildo Lima .
Outros pedidos
ŸAbigail Miranda;
ŸAlaíde da Silva;
Outros Enfermos
Ÿ
Pelos desempregados,
ŸAlnira Amorim;
ŸMaria Clara (bisneta de D.
subempregados e
ŸAmaro Souza;
Edite);
autônomos;
ŸAmérica Elisabeth(Betinha);
ŸPaulo Cefas (cunhado de
Ÿ C rianças do Instituto
ŸAnaide Lopes;
Laurete);
Filadélfia
e Barnabé;
ŸBayard Amorim;
ŸPaulo de Tarso (irmão de
Ÿ
Pela
situação
do Brasil.
ŸDilma Figueiredo;
Laurete);
ŸGlória Santiago;
ŸPr Iclayber Alves;
ŸJoão Alves;
Ÿ
Rejane Lacerda;
ŸJuraci de Souza;
Ÿ
Virgínia
Neumann.
ŸJosefa Gueiros (Zeza);
ŸManacés Lyra;
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸNeide Galiza Machado;
ŸRaquel Amorim;
ŸSandoval Jr.;

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

05 a 11 de junho

12 a 18 de junho

Presbíteros

Wilson Durães
Israel Selva
José Bartolomeu
Marcelo Barbosa

Edson Vieira
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Aurilo Daniel

Sistema de som

Klaus Wagner

Klaus Wagner

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Sebastião Ventura

Oração (Terças-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr. Cláudio Albuquerque

Pr. Cláudio Albuquerque
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Diáconos

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

DiaDia Itamaracá

Junho

12

Pr André

Pr Cláudio

26

Pb Josimar

Pb Henrique

Aldeia

6 | Súplicas, intercessão, escalas e plantões

CP Nazaré Aliança
CP Aliança Vicência
Nazaré

Itambé

Pr Sócrates

Pr Relrison

Pr Arthur

Pb Jamim

Pb Dário

Pr Lutero

Pb Fernando T. Pb Samuel

─ ANIVERSARIANTES ─
Dia

Nome

05/06
05/06

Amanda Carneiro da Cunha Girão
Aziel Francisco da Silva

05/06

Dario Fraga da Silva

06/06
07/06
07/06
07/06
08/06
08/06

Maria do Carmo Correia da Costa
Carolina Vasconcelos Borges
Ivonete Araújo de Andrade
Marcos José Soares de Vasconcelos
Edivaldo Torres de Andrade
Vilma Braga Vilela de Melo

09/06

Luiz Filipe Andrade de Melo

10/06
11/06
11/06

Gabriel Schatzmann de Andrade
Pedro Henrique Narciso Doria
Rute Helena Gueiros Vitalino

─ 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

*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 Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio – Instrumental

Prelúdio – Quarteto Masculino

Exaltemos o Deus Triúno
*Leitura Bíblica: Mateus 6:9-13
*Oração
*Hino: NC 9 “Aleluia ao Deus Trino”

Esperamos Jesus em Adoração
*Leitura Bíblica: 2 Pedro 3:1-13
*Oração
*Cântico “Somente em Cristo”
Achegamo-nos a Ele Contritos
Leitura Bíblica: Hebreus 4:12-16
Oração
Cânticos
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Ele Conhece o Nosso Interior
Leitura Bíblica: Mateus 6:14-15
Oração de Confissão
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
Quarteto Masculino

Descansemos em Sua Santa Palavra
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Recebemos Sua Palavra com Temor
Mensagem – Rev. Sinésio Lyra
Ceia do Senhor
*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

8| Programação litúrgica e atividades semanais

