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O CULTO É FUNDAMENTAL NA VIDA DA IGREJA
O Culto cristão, ou adoração cristã, tanto em seu
sentido restrito (Culto público; adoração comunitária) como
em seu sentido amplo (a vida como um todo vivida para a
glória de Deus) não se constitui em uma ação humana.
Antes, é uma resposta do homem à ação iniciada por Deus,
que decidiu se revelar ao homem; O Senhor resolveu dar-se a
conhecer ao homem e capacitá-lo para relacionar-se com
Ele de acordo com a Sua revelação especial, as Escrituras.
‘‘Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque
são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é
espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em
espírito e em verdade’’ (João 4.23-24).
A finalidade do evangelismo e das missões é
arregimentar os adoradores que Deus Pai procura em Seu
Filho Jesus Cristo para que lhe prestem Culto. Deus quer ser
adorado, e o meio que Ele designou para atrair Seus
adoradores é o Cristo Crucificado. ‘‘Mas recebereis poder, ao
descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos
confins da terra.’’ (Atos 1.8). Não há evangelho, nem
adoração, sem a pregação da Cruz de Cristo. Nós não
cultuamos a Deus para evangelizar os incrédulos, mas para
expressar em fé a nossa adoração, louvor e gratidão ao Deus
único e Verdadeiro (Salmo 95.1-6). Deus fala pela Escritura e
o homem o adora; Deus se revela na Palavra e o homem o
contempla pela fé; Deus abençoa e o homem o reconhece e
o louva (Salmo 116.12-14).
Tendo em vista quem é Deus, tudo quanto Ele fez por
Seu povo em Cristo e os Seus Mandamentos, como Seu povo
deve viver? Viver como um sacrifício ambulante. Os
sacrifícios de animais, oferecidos numa época anterior,
tornaram-se obsoletos por conta da oferta que Cristo fez de
Si mesmo. O apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos,
apresenta o sacrifício que Deus requer de nós; um sacrifício
em vida, uma vida vivida como oferta ao Senhor. ‘‘Rogo-vos,
pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o
vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é
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o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformaivos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus’’ (Romanos 12.1-2). Sacrifício,
biblicamente falando, envolve culto. O Culto, em essência, é um encontro de
Deus com o Seu povo, no qual se estabelece um diálogo; Deus fala à Sua Igreja
por meio da Sua Palavra e a Congregação expressa sua adoração ao Senhor
com orações, hinos, cânticos e ofertas.
O Culto é a resposta da Igreja a Deus em adoração reverente, possível
somente pela Graça concedida através do Senhor Jesus; Ele nos capacita para
esse evento por causa do Seu sacrifício que abriu o caminho de acesso ao Pai
(Hebreus 10.19-22). Por isso, a grandeza e o esplendor do Culto não estão na
qualidade das pessoas que o dirigem (liturgos), da música executada (grupo
musical, coro e hinos), da eloquência do pregador, da beleza do templo ou de
qualquer outra coisa que possamos mencionar. Mas, sim, na presença
majestosa, poderosa e santa do Deus adorado. Nada o agrada mais do que a
nossa obediência a Ele no Culto solene e em nossa vida de sacrifício vivo.
O princípio mais importante em relação à adoração no Novo
Testamento é Cristo como o Centro do Culto, da adoração. Ele é o
cumprimento das promessas do Antigo Testamento; Jesus Cristo é o Senhor e
Mediador Único da aliança feita entre Deus e a Sua Igreja. Cristo é o elo entre os
dois Testamentos. Ele é o fundamento sólido da verdadeira adoração a Deus. A
Glória do Senhor evoca nossa adoração e a Sua Vontade Revelada nos ensina
como adorá-lo. Então, o Culto oferecido a Deus é a coisa mais importante que
podemos e devemos fazer enquanto Igreja. Sem um Culto vibrante, que esteja
de acordo com a Bíblia, provamos que não conhecemos a Deus e perdemos de
vista quem somos. Isto, se de fato somos filhos de Deus.
Quantas vezes nós já reclamamos dizendo que o Culto foi fraco,
mecânico, monótono e que saímos do mesmo jeito que entramos? Se formos
sinceros, reconheceremos que não temos buscado ao Senhor como
deveríamos no nosso dia a dia. A Bíblia está perto de nós, mas longe dos nossos
corações. Não nos preocupamos com a nossa vida devocional. Assumimos
tantos compromissos, estamos correndo tanto atrás dos nossos interesses,
inclusive aos Domingos, que não temos mais energia e disposição para guardar
o Dia do Senhor e nos deleitarmos Nele. Mas nós fomos salvos para vivermos
para a glória de Deus (1Coríntios 10.31; 2Coríntios 5.14,15).
Precisamos resgatar, urgentemente, o respeito ao nosso Deus e Pai no
Culto que prestamos, porque a nossa postura enquanto cultuamos fala muito
sobre o quanto o amamos, tememos e honramos. A cada semana deveríamos
ansiar pela chegada do dia em que nos reunimos para adorá-lo como família do
Grande Deus. Pois é o momento no qual nos achegamos Àquele que nos ama e
nos comprou com o sangue do Seu Filho. Eu creio que você também quer
participar de momentos transformadores que o Senhor nos proporciona em
meio à verdadeira adoração a Ele. Mas para isso precisamos fazer do principal,
Deus, o principal em nossa vida diária (Isaías 58.13,14a). Certa vez alguém
disse: “Se não há culto na vida não pode haver vida no culto”.
Iclayber Alves
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
AVALIAÇÕES DO XV CURSO BÍBLICO PARA LÍDERES
Hoje teremos mais um relato de obreiro que participou deste curso:
‘‘Sou grato a Deus e louvo ao Senhor pelo privilégio de participar desse
curso, que tem sido proveitoso para mim em diversas áreas. Volto para casa
com mais vontade de servir a Deus.
Aprendi a importância da obediência à palavra de Deus, porque não
adianta ouvir esses ensinos se não colocarmos em prática, ser testemunha de
Cristo e viver o evangelho em nossos lares e em todos os lugares.
Todas as palestras falaram ao meu coração, agradeço a Deus pela
PIPR. Não tenho palavras pra descrever o quanto sou grato por esta igreja.
Vou orar sempre pra que vocês continuem assim. ’’
Irene de Morais - Projeto Rumo ao Sertão - RN

─ CRIANÇAS DE PRIMEIRA ─

LIÇÃO 1: Descobrindo Jesus – Mudança de vida
VERSÍCULO: “Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa; acabou-se o
que era velho, e já chegou o que é novo.” (2 Coríntios 5:17)
OBJETIVO: Fazer com que as crianças entendam que não somos
verdadeiramente felizes sem Cristo em nossas vidas. E que quando
entregamos nossa vida a Deus, devemos obedecer ao que está escrito na
palavra dEle.
*****
ACAMPAMENTO CRIANÇAS DE PRIMEIRA | Começaram as inscrições para mais
um acampamento Crianças de Primeira, e vão até o dia 04/11. Não deixe de inscrever
o seu filho, sobrinho, neto, etc. Esse ano as crianças aprenderão sobre a importância
de manter a mente santa. O acampamento será baseado em Filipenses 4:8 ("Quanto
ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo
o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai...").
Espaço missionário e Crianças de primeira
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NOVO CURRÍCULO: Hoje vamos começar um novo currículo com as nossas
crianças: Bibleman. Eles aprenderam que podemos ser novas criaturas em
Cristo Jesus, e a defender com ousadia a Verdade, que está na Palavra de
Deus.
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
CANTINA CD PR ICLAYBER | Hoje e nos próximos domingos teremos
cantina para ajudar na confecção do CD das músicas do nosso Pr Iclayber.
Se organizem para lanchar na igreja, os ministérios irão caprichar no
lanche. Além de um lanchinho saboroso você ainda desfrutará da
comunhão dos irmãos.
REUNIÃO DO CONSELHO | A reunião do conselho da PIPR
acontecerá na próxima sexta-feira, dia 23 de setembro às 20h. As
pessoas que serão recebidas como membros deverão vir para serem
examinadas.
MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE | O Encontro da Melhor Idade em
Movimento marcado para 20/09 foi adiado para o dia 04/10 às 15h.
Agende essa data e venha participar conosco!
OFICINA TETÊ | Próximo dia 06/10 (quinta-feira) às 14h30, acontecerá
o Curso de Chochet Peruano com a Profª Vilma. É necessário trazer agulha
de chochet, régua e novelo de linha. Informações com Conceição
Andrade ou Vilma.
CONFERÊNCIA FIEL - Edificando Igrejas Saudáveis – 17 a 21 de
outubro de 2016 | Há missionários que precisam de passagens para irem
a Conferência Fiel. Se você tiver milhas que poderia ajudá-los, converse
com Dc. Fernando Angelo.
INSTITUTO FILADÉLFIA - COMENDO E CRESCENDO | Encerramos
a campanha de alimentos e agradecemos a todos pela dedicação e
cooperação. Que o Senhor abençoe a todos.
5º ENCONTRÃO DA FAMÍLIA PIPR | As inscrições para o 5º Encontrão
da Família PIPR já estão abertas e ocorrerá na biblioteca. O encontro será
nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2017 (período de carnaval) no Bonito Plaza
Hotel, na bela cidade de turismo de aventura, Bonito-PE. Acomodações
com preços diferenciados. São 220 vagas, garanta já a sua fazendo a
inscrição e dividindo em 5 parcelas. Menores de 7 anos grátis (em
colchonete), acima de 7 anos (valor integral). Maiores informações com
Daniel Reinaux e Ivson Vilela.
CONGRESSO ABCB - FORTALEZA-CE | Os pastores Cláudio, Arthur e
Relrison, e os Missionários Cosmo e Lamárcio estarão participando do
Congresso de Aconselhamento Bíblico em Fortaleza-CE nos dias 4 a 7 de
outubro de 2016.

4 | Notícias de primeira
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─ ANOTAÇÕES ─

Anotações
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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 Enfermos
ŸAlnira Amorim;
ŸAmaro Souza;
ŸAmérica Elisabeth(Betinha);
ŸAnaide Lopes;
ŸBayard Amorim;
ŸDilma Figueiredo;
ŸGlória Santiago;
ŸJoão Alves;
ŸJuraci de Souza;
ŸManacés Lyra;
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸPr. Iclayber Alves;
ŸRaquel Amorim;
ŸSandoval Jr.;
ŸVanildo Lima .

ŸMaria Clara (bisneta de D.

Edite);
ŸPaulo de Tarso (irmão de

Laurete);
ŸPriscilla Borges (gravidez

de risco).

Outros pedidos

Ÿ Pelos desempregados,
subempregados e
autônomos;
Ÿ Crianças do Instituto
Filadélfia e Barnabé;
Ÿ Pela situação do Brasil.
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─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

18 a 24 de setembro

25/09 a 01 de outubro

Presbíteros
Diáconos

Josimar Henrique
Fernando Angelo
Francisco José
Guilherme Pires
Klaus Wagner

Samuel Lyra
Israel Selva
José Bartolomeu
Marcelo Barbosa

Sistema de som

Klaus Wagner/Dennis

Klaus Wagner/Dennis

Regente Congregacional

Sebastião Ventura

Sebastião Ventura

Oração (Terças-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da Escala

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr. Lutero Rocha

Pr. Lutero Rocha

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

DiaDia Itamaracá

Setembro 25
Outubro

09

Aldeia

CP Nazaré Aliança
CP Aliança Vicência
Nazaré

Itambé

Pb Fernando T. Pb Dário

Pb Jamim

Pb Wilson

Pb Severino Pb Samuel

Pr Relrison

Pr Lutero

Pr André

Pr Cláudio

Pr Arthur

6 | Súplicas, intercessão, escalas e plantões

Pr Sócrates

─ ANIVERSARIANTES ─
“Tu pois, ﬁlho meu, fortiﬁca-te na graça que está em Cristo Jesus.” II Tm 2:1
Dia

Nome

19/09
19/09

Cybelle Mayra de Oliveira Ferreira Costa Durães

20/09

Bruna Gabrielly Coutinho dos Santos

21/09
22/09
22/09

Rodrigo de Matos Henrique Pires
Cecília da Silva
Lydia Moraes Arcoverde Gomes

22/09

Virgínio Henrique Neumann

23/09

Cristina Gomes Pinto

─ 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

24

Casal

Jamim Carneiro dos Santos e Isabel Cristina dos Santos

Anos

39

*Atualize seus dados por email ou ligue para a secretaria da igreja.

Aniversariantes
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Franklin Benjamim Serra Neto
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h

Prelúdio – Coro Boas Novas

Prelúdio Instrumental
Prelúdio Instrumental
Toda a Glória ao Trino Deus
*Leitura Bíblica: Salmo 119:1-8
*Oração
*Hino: NC 9 “Aleluia ao Deus Trino”
Confessemos Nossos Pecados
Leitura Bíblica: Salmo 130
Oração de Confissão
Cânticos de Louvor
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Dediquemos-Lhe Nossos Recursos
*Leitura Bíblica: Salmo 144:12-15
*Dedicação: NC 134 “Riquezas do Céu”
*Oração de Consagração
Música Especial
Deleitemo-nos em Sua Palavra
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
*Oração Final e Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Somente Deus Deve Ser Adorado
*Leitura Bíblica: Salmo 138
*Oração de Adoração
*Cântico:
Ele Olha Para os Humildes
Leitura Bíblica: Salmo 103:8-14
Oração de Confissão
Cânticos de Louvor
Ofertemos Liberalmente
*Leitura Bíblica: Salmo 103:19-22
*Ofertório: NC 8 “Adoração à Trindade”
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas
Guardemos os Seus Mandamentos
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
Hino: NC 51 “Cristo Adorado”
*Oração & 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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