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DISCERNINDO A DIREÇÃO DE DEUS NA IGREJA
Atos 13:1-5
No decorrer dos anos temos trabalhado alguns
princípios sobre os ofícios na Igreja local. Nossa intenção é
sedimentar cada vez mais na igreja os ensinos das Escrituras
sobre o papel da liderança. Já vimos amplamente sobre o
trabalho de cuidado pastoral que cabe aos presbíteros, bem
como, sobre o cuidado do bem estar dos crentes que cabe aos
diáconos. Também já estudamos sobre a responsabilidade da
igreja na escolha dos que irão exercer essas funções.
O texto de Atos 13:1-5 nos trás preciosos princípios que
devem ser observados pela igreja. Ensina como a Igreja deve
buscar a Deus, para ouvir a voz e a direção do Espírito do Senhor
na escolha de pessoas que o próprio Deus tem separado para
exercer determinadas tarefas na Igreja.
Destacamos no texto uma importante questão a ser
aprendida pela igreja: “a escolha de pessoas para trabalhar na
liderança e condução da igreja, em última instância, cabe a Deus,
e não a comunidade dos cristãos”. Isso é algo que depende da
vocação e chamado do Espírito Santo. O papel da igreja, em um
processo de eleição, está em ouvir a voz de Deus, em discernir e
reconhecer sua direção e vontade.
A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil afirma
em seu artigo 28: “a admissão a qualquer ofício depende: da
vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de
Deus; da ordenação e investidura solenes, conforme a liturgia.” Por
isso, há a necessidade de se discernir a direção de Deus quando se
está na eminência de “escolher” pessoas para exercer essas
funções na igreja. Observemos, portanto, as lições que o texto de
Atos 13:1-5 nos apresenta.
É preciso que a Igreja produza pessoas dispostas e
bem preparadas.
Observamos que quando o Espírito Santo despertou a
igreja em Antioquia para realizar a obra de levar as boas novas
pelo mundo, a igreja apresentou pessoas que estavam
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─ PASTORAL ─
preparadas para desenvolver a tarefa. “havia na igreja de Antioquia profetas e mestre” (v,1).
Lucas registrou cinco nomes apresentados pela igreja. Todos eles eram de
pessoas qualificadas para realizarem a tarefa: “Barnabé, Simeão níger, Lúcio de Cirene,
Manaém, colaço de Herodes, o tetrarca, e Saulo” (v,1).
É preciso que a Igreja esteja em comunhão e harmonia com Deus.
Isso mostra que a questão não era de capacidade pessoal ou espiritualidade, mas
sim, de saber quem é que Deus estava chamando para realizar aquela determinada tarefa.
A igreja teria que ouvir a voz de Deus, perceber sua direção e discernir sua vontade.
Isso nos leva a uma questão, o que é necessário fazer para discernir a direção de
Deus neste particular? O texto nos diz: “e, eles (tanto a comunidade, quanto os profetas e
mestres) serviam ao Senhor e jejuavam...” (v,2). A expressão traduzida em português por
“servir” vem do grego leitourgountôn, que dá origem a palavra, ‘‘liturgia’’, que quer dizer,
“serviço de adoração” ou “adorador”. A ideia é que quando Deus se agrada do culto a Ele
apresentado pela igreja, Ele, então, se revela (Sl.25:12,14).
A Igreja cultuava ao Senhor, enquanto orava e jejuava sobre o assunto específico,
buscando ouvir a voz de Deus e conhecer a sua direção e vontade nesse particular.
Também, aponta para a idéia que nossa vida cotidiana seja um culto [serviço] a Deus e o
glorifique (Rm.12:1,2).
O resultado veio, o Espírito Santo dirigiu a igreja a ter plena convicção de Sua
direção e vontade: “disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os
tenho chamado” (v,2).
Não há outra coisa a fazer senão orar, buscar ao Senhor em jejuns, e continuar
cultuando (servindo) ao Senhor com devoção.
A Igreja precisa entender sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles
a quem Deus separou.
Após estar convencida sobre a vontade do Senhor, e ter escolhido as pessoas que
o Senhor indicou, antes de comissioná-los, a igreja promoveu um momento de intercessão
por aqueles que foram separados para a obra: “Então, jejuando, e orando, e impondo sobre
eles as mãos, os despediram” (v,3). A imposição de mãos demonstra que a igreja estava
comissionando-os, e lhes outorgando autoridade para pregarem o evangelho da graça,
debaixo da autoridade dada por Cristo à Igreja.
O risco e a responsabilidade da Igreja em tomar decisões não orientadas por
Deus.
No entanto, há algo que precisa ser dito. O texto traz ainda algo a ser destacado.
Barnabé e Saulo fizeram algo, que tudo indica, não havia sido dirigido pelo Espírito Santo.
Eles levaram consigo alguém que não havia sido separado pelo Espírito para aquela
obra:“Enviados... partiram... e tinham também João como auxiliar” (v,5b).
Mesmo que a intenção dos apóstolos fosse boa, de treinar o jovem João Marcos,
preparando-o para o serviço do reino, o resultado foi desastroso e traumático. Aquele
jovem promissor, não agüentou as pressões do ministério: “João, porém, apartando-se
deles, voltou para Jerusalém”(v,13b).
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─ PASTORAL ─
Das observações feitas do texto, tiramos algumas lições para a nossa vida
enquanto igreja.
1. É preciso ter pessoas qualificadas para exercerem as tarefas que o Senhor nos
chama a realizar. Isso demonstra o nível de saúde espiritual de uma igreja local.
2. É urgente entender que é Deus quem vocaciona, separa e chama as pessoas
para desenvolverem as funções que ele mesmo quer que sejam realizadas.
3. Ao indicar ou escolher pessoas para determinadas tarefas, devemos evitar
fazê-lo por predileções, amizades, indicação de outros, interesses pessoais e partidários,
ou por quaisquer outros motivos que não seja a direção do Senhor.
4. Para tal, é preciso buscar a face do Senhor em culto, em oração e jejuns,
rogando que Ele revele e faça a Sua santa vontade, não a nossa.
5. É preciso ter cuidado para não colocar sobre alguém um peso que ele não possa
carregar. Pois, podemos frustrar a vida de um irmão que tem potencial, mas, que ainda não
está pronto, ou, que não tenha sido separado pelo Espírito para aquela determinada
função.
Rev. Cláudio Albuquerque
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─ ANOTAÇÕES ─

Pastoral e Anotações
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─CRIANÇAS DE PRIMEIRA ─
LIÇÃO DE HOJE
Queridos pais, iniciamos um novo currículo no Crianças de Primeira. As crianças
vão aprender um pouco mais sobre o livro de Atos. Hoje a lição será sobre a Ascensão de
Jesus Cristo. O objetivo principal é que as crianças se preparem para a volta de Cristo, e
que usem a Bíblia para tomar as decisões certas sobre o seu estilo de vida.
Ÿ O VERSÍCULO CHAVE da lição desse domingo é “Esse Jesus que dentre vós foi
assunto ao céu virá de modo como o vistes subir.” (Atos 1:11b)

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
AVALIAÇÕES DO VII ENCONTRO DE OBREIROS DA JMN
Mais três relatos de obreiros que participaram do encontro.
‘‘Minhas palavras são de imensa gratidão a Deus por tão abençoado encontro.
Oro ao Senhor que jamais deixe de acontecer a cada ano. É fonte de riqueza em
experiência e comunhão com Deus e com os irmãos. Parabenizo a Igreja pelo amor e zelo
com que nos recebeu. Que o Senhor dê cada dia mais graça e sabedoria a Igreja.’’
Pr. Everaldo Ramos - Poço Verde/SE
‘‘A satisfação em participar dos encontros da JMN aqui na PIPR é enorme.
Percebe-se o envolvimento dos irmãos responsáveis. É gratificante e enriquecedor. Todas
as palestras foram realmente edificantes para nossas vidas’’

BD │ 12 junho 2016 │Primeira Igreja Presbiteriana do Recife

Pr. Francisco Monteiro - Santa Luzia/PB
‘‘Como Paulo, apóstolo, agradeceu a Deus pela vida dos Filipenses devido a
cooperação ao seu ministério. Do mesmo modo estou grato ao nosso Deus pela vossa
vida, cooperação e disponibilidade por este momento vivido sob o vosso cuidado. Tudo foi
maravilhoso, eu pastor, ser pastoreado por vosso ministério, pela amada Igreja. Vocês
sempre estarão em nossas orações. Deus vos abençoe.’’
Pr. Ivanildo Domingos - Eusébio/CE
*****
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.

4 | Crianças de primeira e Espaço missionário

NOITE DO PIJAMA | A noite do pijama já
é na próxima sexta-feira. Se você ainda
não inscreveu seu filho, sobrinho, neto e
amigos, não perca a chance!! Serão
momentos preciosos!!! O tema desse ano
é : PINTANDO O CERTO COM JESUS!!!
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.
ORANDO PELAS ELEIÇÕES | A
Assembleia Geral da PIPR estará reunida
no dia 03/07/16 às 10:30h para eleger
Pastor Efetivo, 6 Presbíteros e 5 Diáconos.
Separe esse mês para orar e jejuar a fim de
discernirmos a vontade de Deus.
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 - 999830244.
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.
ORIENTAÇÕES JUNTA DIACONAL |
Está desempregado? Deixe o seu CV na
secretaria da Igreja durante a semana para
que possamos distribuir com nossos
contatos.

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.
1º ENCONTRO NACIONAL DE
PRESBÍTEROS DA IPB | Acontecerá nos
dias 11 a 13/08/16 em Salvador/BA no
Centro de Convenções do Hotel Othon.
Tratará do tema: ‘‘A importância do
Ministério dos Presbíteros para o
Crescimento da I P B . Informações:
www.presbiterosipb.com.br .
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.
G R AT I D Ã O | A família de Laurete
agradece pelas orações em favor do seu
cunhado Paulo Cefas, ao tempo em que
solicita que continuem orando por seu
irmão Paulo de Tarso, cujo tratamento
continua, e tem sido bem sucedido, graças
ao bom Deus.
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─

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 de Tarso (irmão de
Ÿ C rianças do Instituto
ŸAnaide Lopes;
Laurete);
Filadélfia
e Barnabé;
ŸBayard Amorim;
ŸPriscilla Borges (gravidez
Ÿ
Pela
situação
do Brasil.
ŸDilma Figueiredo;
complicada);
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

12 a 18 de junho

19 a 25 de junho

Presbíteros

Edson Vieira
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Aurilo Daniel

Wilson Durães
Antônio Carlos
Heitor Arôxa
Dennis Cavalcanti
Daniel Reinaux

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

***

Pb Fernando T. Pb Samuel

─ ANIVERSARIANTES ─
Dia

Nome

13/06
15/06

Guilherme Sabino Lins
Adriana Augusta de Souza Moura

15/06

Júlia Cavalcanti de Vasconcelos

15/06
16/06
16/06
16/06
17/06
17/06

Maria do Carmo Beltrão da Cunha
Augusto César Lima de Vasconcelos
Jediel Dutra de Almeida Vasconcelos
Vera Lúcia Ramos de Souza
Fernanda Maria Spinelle de Souza
Letícia Cavalcanti Gomes

17/06

Mateus Peixoto Oliveira

17/06
18/06
18/06

Mauricea Sousa de Freitas Oliveira
Alexandre Lopes Pereira
Hellen Pryscila Santos Onias

18/06
18/06

Karina de Abreu Lima
Maraçane de França 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

12
12
14
18

Casal

José Bartolomeu Santos e Ivania Santos
Ediel Ferreira e Helga Ferreira
Sandoval de Almeida Júnior e Jeruza Helena de Almeida
Dario Fraga da Silva e Susana Elisabeth Fraga

Anos

38
12
25
28

*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 – Coro Boas Novas

Toda Glória ao Único Deus
*Leitura Bíblica: Judas 1:24-25
*Oração
*Hino: NC 26 “Ao Deus Grandioso”

Exaltemos a Jesus Cristo
*Leitura Bíblica: Salmo 34:1-3
*Oração
*Cântico “Ajuntamento”
Confessemos os Nossos Pecados
Leitura Bíblica: Salmo 33:13-17
Oração
Cânticos
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Reconheçamos os Nossos Pecados
Leitura Bíblica: 1 João 1:5-2:2
Oração de Confissão
Cânticos
Ofertemos Todo Nosso Ser
Leitura Bíblica: Filipenses 4:10-20
*Ofertório: NC 29 “Louvor"
*Oração
Música Especial

Honremos-Lhe com Ofertas
Leitura Bíblica: Provérbios 3:9-10
*Ofertório: NC 224 “Consagração”
*Oração
Coro Boas Novas

Edifiquemo-nos nas Escrituras
Mensagem – Pb Josimar Henrique
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Ansiemos Pela Palavra de Deus
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
Hino NC 32 “O Deus Fiel"
*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

