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SALMO 2 - CRISTO, O REI QUE GOVERNA E
JULGA AS NAÇÕES
1-Enfrenta a Conspiração dos Poderosos da Terra (vs 1-3)
O 1 vs tem pergunta retórica. Por que eles nutrem ódio contra
o EU SOU e o Seu Ungido? Porque imaginam (meditam) coisas
absurdas? Se referindo, provavelmente, a Saul e sua loucura.
O Rei de Israel representava o Deus de Israel no trono. Se
rebelar contra o rei era rebelar-se contra o próprio Deus. Qualquer
conspiração seria mau sucedida, qualquer trama seria vã, inútil.
No antigo Oriente Próximo, quando um novo rei era coroado,
povos vizinhos poderiam não gostar da mudança e se unirem para lutar
contra esse rei. Isso poderia ser representado no ritual de coração do
novo rei. No contexto, a ira de Saul, contra Deus e Davi.
Romper os laços e sacudir as algemas se refere a quebrar a Lei
do Senhor. A Lei do Senhor para os povos do mundo é um entrave. O
Evangelho é um absurdo, cheio de regras e inutilidade. Os homens
querem autonomia, eles rejeitam a autoridade de Deus.
2-Do Seu Trono, Zomba dos Poderosos da Terra (vs 4-6)
Desafiar a Autoridade Divina é ridículo, uma piada. Saul Fez
isso várias vezes. Por isso o Senhor ri e zomba dele e de todos os reis
que estão em rebelião contra o Senhor e contra Cristo. Imagine uma
criança de meses, tentando bater num homem adulto e forte.
O Senhor diz a Saul que o rejeitou e colocou alguém melhor do
que ele no trono. A voz do Senhor, forte e temível como bramido das
águas, anuncia, do céu à terra, que o Seu Rei foi ungido no Seu Santo
monte Sião.
A ira do Senhor, no tempo determinado, deixa os Seus
inimigos confusos. O ponto aqui não é a voz do Senhor. Mas a
manifestação da Sua ira, ainda que não haja palavras, trazendo justiça
ao Seu Ungido e estabelecendo a Sua vontade soberana.
Os ímpios vão escarnecer, agir de acordo com as inclinações
de seus corações, mas vai chegar o dia em que eles vão perceber a
loucura deles em guerrear contra o GRANDE EU SOU.
Os planos de Deus nunca serão frustrados. Homem, ou reino
algum, iriam atrapalhar os Propósitos de Deus na terra. Nem Saul, ou
quaisquer outros reis, poderiam impedir Davi de subir ao trono de
Israel. Também, ninguém poderia impedir Cristo de ir à Cruz, nem de
ressuscitar ao terceiro dia, nem de ascender ao céu para sentar-se à
destra da majestade de Deus nas alturas para reinar.
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─ PASTORAL ─
Sião é a cidade de Davi, cidade do grande Rei. Também era o monte separado por
Deus para Seu uso particular. Constituir um rei era um ato oficial, que tinha autorização
Divina, ninguém poderia contestar. Isso era feito na Sião terrena, figura da Sião Celestial.
3-Recebe Autoridade do Pai para Reger e Julgar as Nações (vs 7-9)
Proclamar o decreto do Senhor era tornar público a Sua determinação de escolha
daquele que se assentaria no trono para reger e julgar o Seu povo. Dentro da Aliança, os
povos vassalos deveriam estar cientes das decisões do Soberano via decreto.
“Tu és meu filho Eu hoje te gerei” se refere, primeiro, a Davi, que foi um tipo de Cristo;
ele foi rei, profeta e sacerdote. Davi representava Jesus, o Filho Unigênito de Deus, o Pai.
Aquele que tem preeminência no céu e na terra.
Mas isso tem sua plena aplicação em Jesus Cristo. Ele é o Filho eternamente gerado
de Deus. O sentido de Eu hoje te gerei aponta para a Sua manifestação aos homens. A partir
do momento em que Deus Pai o apresentou assim aos homens (no batismo, na
transfiguração, na crucificação e na ressurreição), aquele que estava oculto foi na lei e nos
profetas foi revelado (Rm 1.4).
Pedir as nações por herança envolveu, em certa medida, o domínio exercido por
Davi após seu período de grandes vitórias. Esse período trouxe o reconhecimento, e até
tributos de outras nações (2 Sm 8; Filístia, Moabe, Síria, Zobá).
Mas o pleno cumprimento desse pedido está no fato de que Deus, o Pai, não
negaria nada que o Seu Filho Unigênito, o Salvador das nações, pedisse. Por Sua vitória na
Cruz, Deus lhe deu muitos como Sua herança, de acordo com Isaías 53.10-12.
Mesmo que essas nações lutem e relutem contra o Seu governo, Ele as tem regido
com vara de ferro, firmemente, sem qualquer chance de oposição. Eles não têm opção se
não se renderem ao Reinado de Cristo sobre eles (Sl 33.10-12).
4-Exorta os Poderosos a se Renderem ao Filho de Deus (vs 10-12)
No vs 10 há um apelo ao arrependimento. Iniciando com os governantes (reis e
juízes da terra), e incluindo todas as classes de pessoas. Isso para que, dos mais nobres aos
mais simples, todos se humilhem diante de Deus e ouçam as Suas palavras de advertência.
Ouçam todos o Evangelho, é a exortação.
Nos vs 11 a 12a temos uma convocação para que todos adorem (sirvam) a Deus com
temor (reverência). Isso implica em ter consciência de a quem estamos servindo (O Senhor
Deus). Deus cumpre as Suas promessas de bênção e de destruição.
Beijai o Filho tem o sentido de adoração sincera e verdadeira a Jesus Cristo. Sirvam
a Jesus Cristo sem fingimento, pois, aqueles que não o fizerem serão destruídos pela Sua ira.
Os homens em rebelião contra Deus estão debaixo de Sua ira (Rm 1.18-27). Não perecer no
caminho tem a ver com o destino eterno dos ímpios.
Isso se aplica também aos que julgam conhecer a verdade, mas não andam de
acordo com ela. Aqueles que têm a Palavra, com a boca professam a Cristo como Senhor
mas, com as suas vidas, o negam por uma vida de pecado (Rm 2.5-11). Não tarda acontecer.
Em breve Cristo virá com todos os anjos do Seu poder para julgar a cada um e lhes dar o
destino eterno (At 17.24-31).
E no 12b: “Bem-aventurados todos os que nele se refugiam”. Isso quer dizer que
todos aqueles que derem ouvidos ao Evangelho, se submeterem a Cristo, o receberem como
Salvador e Senhor de suas vidas, não vão perecer no caminho. Não serão destruídos, mas
receberão a vida eterna. O EVANGELHO.
Rev. Iclayber Alves

2| Pastoral

─ PRINCÍPIOS DE LITURGIA ─

POSSE E ORDENAÇÃO DE OFICIAIS | No culto vespertino de hoje, conforme
calendário previamente aprovado pelo Conselho da PIPR, teremos a posse e a
ordenação dos oficiais eleitos na Assembléia Geral Extraordinária do último dia 03/07.
Para presbíteros são eles: Edson Santos, Esdras Reinaux, Fernando Trajano, Josimar
Henrique, Severino Gomes e Wilson Durães. E para diáconos: Aurilo Daniel, Dennis
Cavalcanti, Fernando Ângelo, Heitor Barros e Klaus Wagner. "Servi uns aos outros,
cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de
Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus; se alguém serve, faça-o na
força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de
Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém!" (I
Pedro 4:10,11).

─ CRIANÇAS DE PRIMEIRA ─
Continuamos estudando com as crianças sobre o livro de Atos, e hoje eles
aprenderão sobre a perseguição dos apóstolos.
VERSÍCULO: “Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar
até o fim será salvo.” (Mateus 10:22).
OBJETIVO: Que a criança compartilhe a mensagem do Salvador ressurrecto
esta semana, mesmo que seja perseguido de alguma forma.
Princípios de liturgia e Crianças de primeira
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C A P Í T U LO X I I - O R D E N AÇ ÃO E I N S TA L AÇ ÃO D E P R E S B Í T E R O S E
DIÁCONOS - Art.26 Quando a Igreja eleger alguém para o ofício de presbítero ou
diácono, deverá o Conselho, julgadas a idoneidade do eleito para o cargo e a
regularidade da eleição, fixar dia, hora e local para a ordenação e investidura. Art.27 Em reunião pública, o presidente do Conselho ou o ministro que suas vezes fizer,
realizará a cerimônia solenemente, com leitura da Palavra de Deus, oração e
imposição de mãos dos membros do Conselho sobre o ordenando, cabendo-lhe
também, em momento oportuno, fazer uma exposição clara e concisa da natureza do
ofício, sua dignidade, privilégios e deveres. Art.28 - Os presbíteros e diáconos
assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras como a
Palavra de Deus e na lealdade à Confissão de Fé, aos catecismos e à Constituição da
Igreja Presbiteriana do Brasil. Art.29 Prometerão cumprir com zelo e fidelidade o seu
ofício e também manter e promover a paz, unidade, edificação e pureza da Igreja.
Art.30 - A Igreja comprometer-se-á a reconhecer o oficial eleito e prometerá, diante de
Deus, tributar-lhe o respeito e a obediência a que tem direito, de acordo com as
Escrituras Sagradas. § 1º - Após a ordenação, os membros do Conselho darão ao recém
- ordenado a destra de fraternidade e, em seguida, o presidente o declarará
solenemente ordenado e investido no ofício para que foi eleito. § 2º Quando o
presbítero ou diácono for reeleito ou vier de outra Igreja Presbiteriana, omitir-se-á a
cerimônia de ordenação.
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
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IGREJA PRESBITERIANA EM VICÊNCIA
‘‘Provai, e vede que o SENHOR é bom; bem-aventurado o homem que nele confia.’’
(Salmo 34.8)
Esse versículo tem feito muito sentido no nosso ministério e família, temos
provado e visto a bondade do Senhor.
Estamos em Vicência há 1 ano e 6 meses, grandes coisas fez o Senhor por nós por
isso estamos alegres.
Quando aqui chegamos, havia dois novos convertidos na igreja: Almir e Luan, e
uma pessoa crente a Irmã Ozilda, que veio de outra denominação. Eles foram nosso apoio
no nosso primeiro ano. Foi um ano difícil o início de 2015, mas ai começamos a fazer novas
amizades, pedimos a Deus para nos mostrar o que deveríamos fazer. Então veio a
resposta, mudamos de rua e de prédio, então as coisas melhoraram muito. Começaram
os primeiros visitantes, que estão até hoje, a família da Irmã Beta , glória a Deus, e até
aqui o Senhor tem nos acrescentado mais pessoas à família IP Vicência. Louvamos ao
nosso Deus por tudo que Ele tem feito e pelo apoio muito grande da nossa Igreja Mãe,
PIPR e Ministério de missões, pela confiança dada .
A IP Vicência hoje conta com as seguintes pessoas que já tomaram decisões e
estão sendo preparadas para o batismo, entre elas algumas já foram batizadas.
Membros comungantes: Elizângela, Rayane, Zé Nilton, Almir, Cosmo, Klayciana.
Membros não comungantes: Rute, Cecília, Vitória, Josafá, Hannah Elizabeth.
Congregados: Sérgio, Fernando , Natália, Beta, Iris, Yasmim, Jeferson, Ana, Joane,
Jaqueline, João Paulo, Sr João, Zezita, Luan, Laura, Camila, Tainá, Ozilda, Ruan.
Visitantes frequentes: Marilene, Lilia, D Bia, Tiago, Eliane, Antonio, Valmir, Ismênia,
José . Totalizando: 6 membros comungantes; 5 membros não comungantes; 19
congregados. Dos quais são: 7 crianças; 5 adolescentes; 13 adultos e 9 visitantes
frequentes.
Até aqui tem nos ajudado o Senhor.
Missionários Cosmo e Ninha
******
LIÇÃO APOCALIPSE 1 | O Ministério de Missões precisa do livro nº 1 de Apocalipse para
dar aos missionários que virão assistir ao 15º curso. Ficaremos gratos com sua doação.
DOAÇÃO | Uma missionária de Lagoa do Ouro está precisando de um violão quem puder
doar favor procurar Norma Lacerda.
ARMARINHO MISSÕES | Precisamos reabastecer o armarinho para o 15º Encontro de
Líderes que ocorrerá nos dias 08 a 12/08/16. Ore por esta programação.
AGENDA DE JULHO:
23/7 (sábado) - Avanço em Nazaré da Mata, 5 anos de plantação da igreja.

4 | Espaço missionário

CANTATA | Hoje haverá cantina para
ajudar nos custos da cantata Apocalipse
- O musical, que acontecerá no dia 13 de
agosto, às 19h na PIPR. Lanche
conosco, e compartilhe de momentos
de comunhão. Aproveite e chame os
amigos para virem assistir a cantata.
CONVITE CERTO | O Certo (Centro
Evangélico de Reabilitação e
Treinamento Ocupacional) convida
toda a igreja para o Culto de Ações de
Graças do seu 35º aniversário. O mesmo
será realizado no dia 23/07 às 14:30 na
PIPR.
O PRESBITERIANISMO EM FESTA |
No mês de agosto o presbiterianismo
nacional e regional está em festa. No
dia 12 de agosto a IPB comemora 157
anos da chegada do missionário nortea m e r i c a n o , R e v. A s h b e l G r e e n
Simonton, ao Brasil. No dia 10 e 11 de
agosto a nossa PIPR comemora 143
anos de sua fundação e 138 anos de
organização. Comemoraremos essas
datas festivas nos dias 13 e 14/08. No
dia 13 (Sábado) teremos a
apresentação de uma cantata e no dia
14 um culto de gratidão a Deus.
AGRADECIMENTO | A querida irmã,
Helen Onias, que durante alguns meses
congregou conosco, após conclusão do
seu curso de Medicina, está de volta a
Natal, RN. Ela deixou um fraterno
abraço para a igreja e a sincera gratidão
pela maneira afetuosa como foi
acolhida. Compartilhou também seu email: helen.onias@gmail.com
JUVENTUDE | A juventude está em
recesso de atividades neste mês de
julho, retornando no mês de agosto.

1º E N C O N T R O N A C I O N A L D E
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 IPB. Informações:
www.presbiterosipb.com.br .
CONGRESSO APECOM RECIFE | Os
Sínodos de Pernambuco, Central de
Pernambuco e Sesquicentenário,
juntos estão promovendo o congresso
que 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
ORIENTAÇÕES JUNTA DIACONAL |
Está desempregado? Deixe o seu CV na
secretaria da Igreja durante a semana
para que possamos distribuir com
nossos contatos.
ACA MPA MENTO CRIA NÇA S DE
PRIMEIRA| Será do dia 11 ao dia 13/11.
Agende essa data!!!! Breve mais
informações!!!
INSTITUTO FILADÉLFIA COMENDO E CRESCENDO | Nova
campanha de alimentos. Querido
irmão, abra sua despensa, tire um
alimento e traga domingo para PIPR.
Perecível ou não, toda oferta será bem
vinda! Procure a caixa na pracinha da
igreja. E Deus suprirá nossos celeiros.

Notícias de primeira
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─ 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
Outros pedidos
ŸAlaíde da Silva;
Outros Enfermos
ŸAlnira Amorim;
ŸMaria Clara (bisneta de D.
Ÿ
Pelos desempregados,
ŸAmaro Souza;
Edite);
subempregados e
ŸAmérica Elisabeth(Betinha);
ŸPaulo de Tarso (irmão de
autônomos;
ŸAnaide Lopes;
Laurete);
Ÿ C rianças do Instituto
ŸBayard Amorim;
ŸPriscilla Borges (gravidez
Filadélfia
e Barnabé;
ŸDilma Figueiredo;
complicada);
Ÿ
Pela
situação
do Brasil.
ŸGlória Santiago;
Ÿ
Pr
Iclayber
Alves.
ŸJoão Alves;
ŸJuraci de Souza;
ŸJosefa Gueiros (Zeza);
ŸManacés Lyra;
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸNeide Galiza Machado;
ŸRaquel Amorim;
ŸSandoval Jr.;
ŸVanildo Lima .

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
17 a 23 de julho

24 a 30 de julho

Diáconos

Rildo Leitão
Antônio Carlos
Heitor Arôxa
Dennis Cavalcanti
Daniel Reinaux

Samuel Lyra
Aziel Francisco
Fernando Ângelo
Francisco José
Guilherme Pires

Sistema de som

Klaus Wagner

Klaus Wagner

Regente Congregacional

Haydee Regina

Haydee Regina

Oração (Terças-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr. Lutero Rocha

Pr. Lutero Rocha

Equipes
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Presbíteros

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

DiaDia Itamaracá

Julho

24

Agosto

Pb Wilson

Aldeia
Pb Edson

CP Nazaré Aliança
CP Aliança Vicência
Nazaré
Pb Josimar

Pb Fernando G. Pb Esdras

Celebração do 143º aniversário de Fundação e 138º de Organização da PIPR

6 | Súplicas, intercessão, escalas e plantões

Itambé
Pb Severino

─ ANIVERSARIANTES ─
Dia

Nome

17/07
17/07

Flávio Almeida do Nascimento
Milca Castelo Branco Matos

18/07

Assuero Guerra de Moura

18/07
18/07
18/07

Carina Costa Pessoa
Francisco José de Carvalho Júnior
Joaquim Correia Xavier de Andrade Neto

18/07
18/07
19/07
20/07
20/07
20/07

Maria Luzinete de Freitas Oliveira
Paulo Lima de Andrade
Ana Nayra Narciso Dória
Amanda Carolina Cavalcanti Lopes
André David Castelo Branco Matos
Daniel Dourado Oliveira Ximenes

20/07

João Carlos Barbosa Lima

20/07
21/07
21/07
22/07

Marlene Nunes de Araújo
Liliane Cristina Ribeiro de Araújo
Mônica de Andrade Cavalcanti
Dennis José Dias Nogueira Cavalcanti

22/07
22/07
23/07

Ednildo Neres Cavalcante
Gabriela Neumann Monteiro Henrique
Eliane de Almeida Dutra Vasconcelos

─ 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

21
23

Casal

Lutero Rocha e Laurete Magalhães da Rocha
Alberto Nicodemus Lopes Filho e Sofia Lopes

Anos

32
08

*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

|7

─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio – Instrumental

Prelúdio – Coro Boas Novas

Adoremos o Deus Encarnado
*Leitura Bíblica: João 1:1,10-14
*Oração
*Hino: NC 230 “Adoração”

Somente a Deus Toda Glória
*Leitura Bíblica: Isaias 6:1-4
*Oração
*Cântico “Deus Somente Deus”
Humilhemo-nos aos Seus Pés
Leitura Bíblica: Isaías 6:5-7
Oração
Cânticos
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Sejamos Humildes de Coração
Leitura Bíblica: 1 João 2:1-6
Oração de Confissão
Cânticos
Honremos-Lhe com Ofertas
Leitura Bíblica: 2 Coríntios 9:6-11
*Ofertório: NC 226 “A História de Cristo”
*Oração de Consagração
Música Especial

Consagremo-nos por Inteiro
Leitura Bíblica: Isaías 1:11-17
*Ofertório: NC 224 “Consagração”
*Oração
Coro Boas Novas

Sejamos Atentos Ouvintes da Palavra
Mensagem – Rev. Arthur Braga
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Edificação nas Escrituras Sagradas
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
Hino NC 115 “Unido com Cristo”
*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

