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SOMOS NÓS AMIGOS DE JESUS?
“Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando.”
(João 15.14)
Em Seu ministério, na terra, o Senhor Jesus
ensinou claramente sobre muitas questões que causam
desconforto nos relacionamentos, quer seja este
relacionamento vertical (entre Deus e o homem) ou
horizontal (entre o homem e seus semelhantes). Nunca
houve meio termo quando Ele ensinou sobre o amor de
Deus para com o homem, do homem para com o seu
próximo e para com os seus irmãos em Cristo. No
Evangelho de João, em seus últimos momentos com os
discípulos, Cristo faz contundentes afirmações sobre o
amor de Deus Pai por nós: “Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
(Jo 3.16)
No registro do Evangelho de João fica claro quem
são os que crêem no Filho unigênito do Pai e que recebem
o poder de serem feitos filhos de Deus: “a todos quantos o
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, a saber, aos que creem no seu nome; os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus.” (Jo 1.11-13). Eis aqui
uma das provas de que o Senhor escolhe aqueles que são
seus, e de que não depende do homem escolher a Deus e
estabelecer um relacionamento com Ele. É um ensino
claro nas Escrituras.
Há pessoas que pensam ser amigas de Deus e do
Senhor Jesus. Muitas delas enchem bancos de Igrejas.
Elas pensam que porque oram de vez e quando, ou porque
lêem a Bíblia vez e outra, ou porque vêm à Igreja, porque
fazem algumas boas ações, ou porque se acham boas
pessoas e porque se acham salvas, são amigas de Cristo.
Para dizer quem é Seu amigo e quem não o é, ninguém
melhor do que o próprio Senhor Jesus para fazê-lo: “Vós
sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando.” (João
15.14).
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BD │25 setembro 2016 │Primeira Igreja Presbiteriana do Recife

A afirmação do amado Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor, nos
constrange, nos confronta e apura a verdade sobre aqueles que
verdadeiramente são Seus amigos e discípulos. Não há como fugir ou dar
desculpas diante desta Palavra tão contundente do próprio Deus Filho. Nós
temos é que corar de vergonha pelos nossos constantes pecados de
desobediência aos Seus Mandamentos.
Desde o Antigo Testamento Ele nos deixou Mandamentos para que
os cumpramos: “O Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda obra das
tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua
terra e te beneficiará;... se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus,
guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro
da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de
toda a tua alma. Porque este mandamento que te ordeno não é demasiado
difícil, nem está longe de ti... Pois esta palavra está mui perto de ti, na tua
boca e no teu coração, para a cumprires.” (Dt 30.9-14)
Do ponto de vista bíblico, os amigos do Senhor Jesus são aqueles
que obedecem aos Seus Mandamentos e, assim, provam que o amam
verdadeiramente: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu
também o amarei e me manifestarei a ele.” (Jo 14.21). No mesmo
Evangelho o Mestre deixa um exemplo de amor e serviço entre os
discípulos; Ele lava-lhes os pés e diz: “Porque eu vos dei o exemplo, para
que, como eu vos fiz, façais vós também.” (Jo 13.15). Neste mesmo texto Ele
diz: “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim
como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto
conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos
outros.” (Jo 13.34,35)
Seremos reconhecidos como amigos e discípulos de Cristo se
buscarmos amar aos nossos irmãos assim como Ele nos amou. Estamos
falando de um amor sacrificial, do amor ágape, do amor de Deus, que foi
derramado em nossos corações pelo Seu Espírito Santo, porque não é um
amor natural. Mas mesmo tendo sido derramado por Ele precisa ser
desenvolvido, colocado em prática para que gere frutos para a Sua Glória. E,
é na vida em comunidade que esse amor se expressa: “Ninguém tem maior
amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos.”
(Jo 15.13).
Portanto, os amigos do Senhor Jesus são aqueles que buscam amálo de todo o coração se esforçando para cumprir os Seus Mandamentos:
“Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos
dar nossa vida pelos irmãos.” (1 Jo 3.16). Que o Espírito Santo de Jesus Cristo
nos conduza a viver isso, pois, quando começarmos, nós seremos
transformados e seremos uma Igreja usada por Deus para expressar Seu
Amor a este mundo.
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Pr. Iclayber Alves

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
PELO MUNDO
Coreia do Norte - Pastor é morto por agentes secretos
Agentes secretos norte-coreanos capturaram e mataram um pastor sinocoreano(quem nasce ou vive na fronteira da China com a Coreia) que vivia em
Chiangbai, na China. Han, 49 anos, ajudava ativamente refugiados, dando-lhes
alimentos, medicamentos e roupas quando fugiam da Coreia do Norte. O pastor
Han saiu de casa logo após o meio-dia e deveria retornar antes das 17 horas. como
não voltou, parentes e amigos se organizaram na busca pelo pastor. No mesmo dia,
seu corpo sem vida foi encontrado com vários ferimentos. Ele deixou três igrejas
locais, com cerca de 600 membros.
Nigéria - As duas faces da mesma nação

México - Cristãos são expulsos de suas casas
Conhecido como um dos lugares mais violentos do mundo, o México é a
nação que acolhe os huichóis, grupo étnico indígena que devido ao isolamento e
resistência à evangelização mantêm até os dias de hoje seus traços culturais
originais. recentemente, dez famílias foram expulsas da cidade de Tuxpan de
Bolaños, em Jalisco, por se converterem ao cristianismo e agora aguardam pela
decisão das autoridades mexicanas. Uma convenção cristã tentou por meios legais
evitar a expulsão dessas famílias, mas não houve êxito. As trinta pessoas foram
levadas até Crucero banderitas, onde vivem em abrigos.
Extraído da Revista Portas Abertas - Ano 34 , nº 8
Espaço missionário
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A Nigéria é um país dividido em dois. Enquanto a região sul é
economicamente estável e goza de relativa paz, a região norte se preocupa com os
ataques contínuos de grupos violentos que estão espalhando a insegurança social e
econômica, além dos conflitos étnico-religiosos. Os cristãos que vivem no norte e
somam um número estimado em 30 milhões são afetados de várias formas, desde
a violência corporal, incêndios a igrejas, invasão de aldeias por parte de grupos
extremistas islâmicos - ocasião em que os cristãos perdem todos os seus bens
materiais -, até sequestros, torturas e mortes. A marginalização cristã é crescente,
bem como os ataques generalizados que vêm aumentando nos últimos 15 anos. No
final de junho, a Portas Abertas lançou um relatório sobre o país e a perseguição aos
cristãos. Saiba mais em www.portasabertas.org.br/nigeria.
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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.
FESTA DOS TALENTOS - SAF | Será no próximo sábado (01/10), a partir das
17h o tema deste ano é: "Comedoria e Arte". Teremos brinquedos para as
crianças. Essa é uma boa oportunidade para uma excelente conversa num
momento de comunhão e bastante comida gostosa. Não percam e tragam
amigos!!!
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 Crochet Peruano com a Profª Vilma. É necessário trazer agulha de
crochet, régua e novelo de linha. Informações com Conceição Andrade ou Vilma.
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.
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.
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.
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...").
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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.

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
25/09 a 01 de outubro

02 a 08 de outubro

Eudes Horst
Israel Selva
José Bartolomeu
Marcelo Barbosa

Samuel Lyra
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Aurilo Daniel

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. Cláudio Albuquerque

Equipes
Presbíteros
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Diáconos

─ 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

26/09
27/09

Maria Elisa Novaes Cahu de Moura

27/09

Fernanda Veras Sanson e Sousa

27/09
27/09
28/09

Mateus Cunha de Ataíde
Rejane Lea Xavier Macedo
Sue Elisabete Vitalino Mendonça

30/09

Cláudia Junia Soares Vilela Silva

30/09

Milena Mayra Costa Durães

30/09

Ruth Varela dos Santos

01/10

Elda Maria Pereira de Moura

01/10

Klésia Garcia Andrade

─ 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

01

Casal

Roberval de Oliveira Sales II e Lígia Cardoso Sales

Anos

05

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

Aniversariantes
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Doracy Horácio Geraldo
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio - Coro Boas Novas

Jesus Cristo é o Único Redentor
*Leitura Bíblica: Miquéias 5: 2-5a
*Oração de Invocação
*Hino: NC 35 “Súplica Pelo Culto”

Jesus Cristo é o Rei da Paz
*Leitura Bíblica: Salmo 92:1-8
*Oração de Exaltação
*Cântico:

Seu Amor é Incomparável
Leitura Bíblica: Miquéias 7: 18-20
Oração de Confissão
Cânticos de Louvor

Vivemos Por causa da Sua Graça
Leitura Bíblica: Salmo 94: 11-15
Oração de Confissão
Cânticos Congregacionais
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Nossas Vidas São as Suas Ofertas
Ele Requer Nossas Vidas Como Ofertas
*Leitura
Bíblica: Salmo 107: 21,22
*Leitura Bíblica: Miquéias 6: 6-8
*Ofertório: NC 62 “Hino de Gratidão”
*Ofertório: NC 38 “Louvores Sem Fim”
*Oração
de Consagração
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas
Música Especial
Sua Lei é Autoridade Máxima Para Nós Somos Vivificados Por Sua Palavra
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
Hino:
NC 104 “Linda Melodia”
*Oração
*Oração & Bênção Araônica
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém
*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

