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ELEIÇÃO E SÚPLICA PELA CIDADE
“Procurem a paz da cidade... e orem por ela ao Senhor;
porque na sua paz vocês terão paz.” (Jr 29.7)
Hoje é um dia importante, onde elegeremos o Prefeito
de nossa cidade e os Vereadores que farão as nossas leis
municipais. As Escrituras nos convocam à oração pelo lugar em
que vivemos. Esta prática deve fazer parte da nossa vida de
adoração a Deus. Orar pela conversão dos governantes é de
fundamental importância para nós, enquanto Igreja, e para a
sociedade que é abençoada em conseqüência disso (1 z5vTm
2:1-2).
O Profeta Jeremias falou em Nome de Deus aos seus
ouvintes: “Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e
orai por ela ao Senhor; porque na sua paz vós tereis paz.” (Jr
29.7). Os judeus estavam cativos, mas o Senhor lhes mandou
interceder pela cidade daqueles que os aprisionavam. Nós
vivemos em um centro urbano muito desigual e hostil. A
corrupção e a violência em nossa cidade, em nosso Estado e
país, são grandes. Pesquisas apontam: a violência urbana
retorna com força ao Recife. Vários casos de violência, assaltos,
assassinatos, estupros e etc. Recife já foi considerada uma das
capitais mais violentas de nosso país.
Essa constatação é preocupante e assustadora, mas
ela não é novidade para nós. Violência e corrupção estão
presentes em nosso dia a dia a muito tempo. Como servos de
Deus, colocados por Ele nesta cidade e país, devemos
interceder ao Senhor para que Ele abençoe a nossa terra com a
diminuição da corrupção e da violência. Não devemos agir
como aqueles que não conhecem a Deus e desprezar a
intercessão como eficaz meio de transformação social e de
nossas autoridades (Rm 13.1-7).
Os ímpios maldizem os governantes e as autoridades,
mas, geralmente, não fazem nada para que as coisas mudem.
Nós não podemos agir da mesma forma. Nós temos o Deus
Altíssimo ao nosso lado e adiante de nós para nos guiar e
sustentar. E, não só podemos, mas devemos recorrer a Ele em
súplicas por essas mudanças necessárias em nossa sociedade.
Algo que devemos ter em mente é que, não é a política em si
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mesma que pode transformar o quadro degradante em que se encontra nossa
sociedade, mas é o Evangelho da Graça de Deus que transforma o homem e a
sociedade.
No Novo Testamento nós temos um imperativo dado por Deus através do
apóstolo Paulo na Primeira Carta a Timóteo: “Antes de tudo, pois, exorto que se
use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos
os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade,
para que vivamos vida tranqüila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é
bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,...” (1 Tm 2.1-3).
Uma das coisas que mais abençoará a nossa cidade, e toda a nação, será a
nossa súplica e intercessão, como Igreja de Deus. O Senhor nos fez nascer e viver
aqui, mas, não podemos achar que estamos guardados somente porque somos
Seu povo e que nada nos acontecerá em termos de violência, ou que não
sofreremos por causa da corrupção. Esta não é a postura de um cidadão do Reino
dos céus. Somos chamados a não nos acomodar, mas sim transformar o meio em
que vivemos.
Várias pessoas a quem amamos sofrem por conta destes dois grandes
males que afetam a nossa sociedade. Os nossos semelhantes são vítimas delas
todos os dias. Nós mesmos temos andado com medo pelas ruas, com os vidros dos
carros fechados, por conta da insegurança e temos desacreditado das autoridades
por conta de tanta podridão. Devemos dobrar os nossos joelhos e começar a agir,
suplicando a Deus por nossa cidade. Não devemos ser utópicos, e pensar que a
corrupção e a violência venham a ser extintas, mas, pela oração e pela súplica a
Deus elas possam ser diminuídas.
Nós vivemos dias difíceis com toda essa crise política, moral, econômica e
social que se instalou em todos os níveis de Governo, nas Casas Legislativas e no
Judiciário. São escândalos e mais escândalos que são denunciados todos os dias. É
preciso refletir sobre todas essas coisas que vivenciamos enquanto sociedade e
nação. Por isso devemos, nessas eleições municipais, participar na votação, como
cidadãos responsáveis, escolhendo pessoas capazes e sem passado sujo por
corrupção, e que demonstrem compromisso, propostas e soluções para a nossa
cidade.
Mas o que mais precisamos fazer, junto com essa análise e cumprimento
do dever cívico, é perseverar em oração até o desfecho de mais essa eleição e,
depois, continuar orando por aqueles que serão empossados nos cargos públicos,
no Poder Executivo e no Legislativo, em nossa cidade. Certos de que o princípio de
autoridade foi constituído por Deus para o bem social. Por isso a oração é
fundamental. “Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo”. (Tg 5.16b).
O Senhor já nos mostrou, em Sua Palavra, o caminho traçado por Ele para
desfrutarmos das Suas bênçãos, que incluem uma vida tranqüila e com todo o
respeito. Todo esse caminho deve ser feito com a intercessão. Somos diretamente
responsáveis pelas orações e súplicas diante de Deus em favor da cidade, do
Estado e do país, portanto, intercedamos com perseverança e fé, sabendo que o
nosso Deus, de fato, está no controle de todas as coisas!
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(Texto do Pr. Iclayber Alves, atualizado pelo Pr. Cláudio Albuquerque)

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
PELO MUNDO
Colômbia - Cessar fogo também para cristãos?
Após 52 anos de conflito, o governo colombiano e as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (Farc) acordaram um cessar-fogo bilateral. Muitas
dúvidas se criaram mundialmente sobre a implementação do acordo. As notícias
sobre violência e perseguição religiosa envolvendo grupos armados são inúmeras.
Muitos cristãos pagam o preço de viver para Cristo no meio de uma guerra que fez
mais de 6 milhões de vítimas. Os filhos dos pastores assassinados, suas viúvas e
muitos outros estão vivendo o pós-conflito e pedem que sejam ouvidos. Ainda não
há garantias de paz para os cristãos colombianos.
Egito - Violência no Sinai pode banir a igreja da região
Desde a antiguidade, a região é muito disputada por seu petróleo, mas
desta vez os ataques envolvem militantes de grupos filiados ao Estado Islâmico
(EI). No ano passado, cerca de trinta famílias cristãs do norte do Sinai tiveram de
deixar suas casas. Há algumas semanas, quatro homens armados invadiram uma
casa na mesma região e mataram dois policiais. Se a violência persistir e a ação
desses grupos não for impedida pelas autoridades egípcias, é provável que a
pressão contra os cristãos aumente mais, já que eles são o principal alvo do EI, o que
pode banir a igreja daquele lugar.

Na Venezuela, a maior fonte de perseguição aos cristãosé a opressão
comunista que restringe a liberdade de expressão e de religião de forma sutil, como
acontece em outros países da América, como Cuba, México e Colômbia; estes dois
últimos, porém, num nível mais intenso. Além da criminalidade, narcotráfico e
violência, algumas igrejas já são atacadas e cristãos são vigiados em suas rotinas e,
mesmo que não haja uma motivação puramente religiosa para esses ataques, eles
contribuem para colocar os cristãos em área de risco. O outro problema enfrentado
também nesses países é a instabilidade econômica que afeta principalmente os
cristãos que são demitidos de seus empregos por seguirem a Jesus.
Extraído da Revista Portas Abertas - Ano 34 , nº 9

Espaço missionário
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Venezuela - Cristãos enfrentam uma severa crise financeira
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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.
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!
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.
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.
DIA DAS CRIANÇAS | O departamento Infantil organizará o dia das crianças. Não
deixe de trazer seu filho para esse dia especial. Será 29/10 (Sábado) das 13:30 às
17:40. Teremos história, teatro, louvor, brincadeiras, mela-mela, guloseimas e
muito mais. Você deverá fazer a inscrição na secretaria do Departamento Infantil
nos domingos pela manhã.
LIVRETO CADA DIA NATAL | Se você deseja adquirir o livreto Cada Dia Natal
para presentear no mês de dezembro o custo é de R$ 1,70 unidade. Interessados
enviar email para pipr@primeiraigreja.org.br informando quantidade até o dia
28/10.
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...").
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.
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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);
ŸMaria da Conceição Lobo
(irmã de Rejane);
ŸPaulo de Tarso (irmão de
Laurete);
ŸPriscilla Borges (gravidez
de risco);
ŸRejane Lobo.

Outros pedidos

Ÿ Pelos desempregados,
subempregados e
autônomos;
Ÿ Crianças do Instituto
Filadélfia e Barnabé;
Ÿ Pela situação do Brasil.

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

02 a 08 de outubro

09 a 15 de outubro

Presbíteros

Samuel Lyra
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Aurilo Daniel

Severino Gomes
Antônio Carlos
Heitor Arôxa
Dennis Cavalcanti
Daniel Reinaux

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. Cláudio Albuquerque

Pr. Cláudio Albuquerque
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Diáconos

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês
Outubro

DiaDia Itamaracá

09

Pr Relrison

23

Pb Rildo

Aldeia
Pr Arthur

CP Nazaré Aliança
CP Aliança Vicência
Nazaré
Pr Lutero

Pb Fernando G. Pb Esdras

6 | Súplicas, intercessão, escalas e plantões

Pr André

Pr Cláudio

Pb Washington Pb Eudes

Itambé
Pr Sócrates
Pb Edson

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

Nome

02/10
02/10

Eduardo Vitalino Mendonça

03/10

Brivaldo Feliciano da Silva

03/10
04/10
04/10

Leila Jeane Lins Neumann
Dorilda Ribeiro Rodrigues
Ronaldo Acioly de Melo Filho

05/10

Célia Regina Pereira

05/10

Marconi Fontes Leite de Sá

06/10

Eduarda Coelho Sultamum Gomes

06/10

Itamira Almeida

07/10

Renata Virgínia Neumann Monteiro de Escobar

07/10

Tiago Mendonça Rodrigues

08/10

Andressa Juliana Moraes Arcoverde e Silva Vieira

─ 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

02
02
08

Anos

Casal

Jaime Lopes dos Santos e Ruth Varela dos Santos
Cláudio Henrique Albuquerque e Anadiegna Albuquerque
Iclayber Alves e Paloma Alves

51
29
05

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

Aniversariantes
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Raphaella Rocha Gomes
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio - Coro Boas Novas

Prelúdio Instrumental

Louvemos a Deus por Sua Grandeza
*Leitura Bíblica: Salmo 66:1-4
*Hino: NC 10 “A Criação e Seu Criador”
*Oração de Exaltação

Adoremos ao Supremo Criador
*Leitura Bíblica: Salmo 146
*Oração de Louvor
*Cântico: Louvado Seja"
Reverenciemos Sua Santidade
Leitura Bíblica: Salmo 119:36-41
Oração de Confissão
Cânticos Congregacionais
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Bendito Seja Deus pelo Perdão
Leitura Bíblica: Salmo 66:16-20
Oração de Confissão
Cânticos
Cumpramos nossos votos com alegria
*Leitura Bíblica: Salmo 66:13-15
*Ofertório: NC 114 “Brilho Celeste”
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas

Louvemos ao Senhor com Ofertas
*Leitura Bíblica: Salmo 105:1-11
*Ofertório: NC 21 “Deus de Abrão”
*Oração de Consagração
Música Especial

Ouçamos com atenção Sua Palavra
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
*Ceia do Senhor
*Oração & Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Ouçamos Sua Palavra com Temor
Mensagem – Rev. Carlos Sócrates
Hino NC 399 “Término do Culto”
*Oração & Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

*Congregação de pé

CEIA DO SENHOR- 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

