Boletim Dominical nº 51 ano 139

25 de dezembro de 2016

Fundada em 10 de agosto de 1873

A HISTÓRIA DO NATAL DO SENHOR
JESUS CRISTO - Lucas 2:1-20
Quando eu era criança, a data do Natal era a mais
linda e a mais esperada do ano. Era o dia de vestir uma roupa
nova e de calçar um par de sapatos novos para ir ao templo e
cultuar a Deus pela vinda do Messias. Ouvíamos a pregação
de um dos textos dos evangelhos, cantávamos lindos hinos de
Natal, ouvíamos o Coro entoar belíssimos cânticos e
dramatizávamos a história do Natal. Lembro este fato para
fortalecer o argumento de que fui criado por minha mãe com
o conceito de que, "Natal feliz, é Natal com Cristo", ou seja, a
festa do Natal tem como alvo o Senhor Jesus Cristo. Creio que
muitos dos meus irmãos na fé tiveram a mesma instrução e a
mesma educação cristã. Hoje, com muita tristeza, percebo
que o foco da igreja é outro. A data foi relegada, desprezada.
Mesmo em um tempo de grave crise econômica, as atenções
estão, em geral, voltadas para a ceia, os presentes, as viagens,
o bom vinho e, só. Alguns podem até argumentar: "Mas, não
há evidências de ter Cristo nascido no mês de dezembro". "A
festa do Natal não está paganizada?" "O crente em Jesus
encontra espaço para comemorar o Natal em meio a tanto
apelo comercial, mercadológico’’
Creio firmemente que este é o tempo e esta é a
oportunidade de resgatar a celebração do Natal, trazendo à
memória as grandes verdades a respeito da encarnação do
Verbo e do cumprimento das promessas do Deus fiel e
poderoso que, "na plenitude do tempo, enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que
estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de
filhos".
Oportunamente, lembro-me das palavras de Paulo a
Timóteo, na Segunda Epístola 2:8: "Lembra-te de Jesus
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─ PASTORAL ─
Cristo..." Todos somos sabedores que a memória humana é notoriamente fraca.
Olhando para o Velho Testamento, notamos quão facilmente o povo de Israel se
esquecia dos feitos do Senhor, por isso, estavam frequentemente
murmurando. Observe que foi para impedir o nosso esquecimento da obra
graciosa da redenção, que o Senhor instituiu a Santa Ceia e ordenou que a igreja
a observasse até a Sua volta gloriosa. Tristemente, porém, mesmo com a
instrução tão clara e poderosa do nosso Mestre e Salvador, a igreja se esquece
frequentemente de Jesus Cristo. Às vezes, envolvendo-se em infrutíferos
debates teológicos. Ora, em múltiplas atividades humanas, agenda sempre
cheia de compromissos e pouco espaço para a devoção. Todavia, o Senhor Jesus
deve ser lembrado por que Ele é o evangelho! Sua plena divindade, Sua plena
humanidade, Sua vida santa, Sua obra perfeita e completa, Sua morte vicária,
Sua ressurreição gloriosa, Sua ascensão e Sua glorificação, além, é claro, do Seu
nascimento ímpar, poderoso de uma virgem, tendo sido gerado pelo Espírito
Santo.
Neste Natal, temos uma ótima oportunidade para cultuar a Deus,
bendizer o Seu santo nome, render-lhe graças e dizer-lhe o quanto Ele é bom, e
que eterna é a Sua misericórdia.
Em nossa passagem bíblica de Lucas 2:1-20, temos a narrativa de uma
história real e bela, e que deveríamos sempre sentir o desejo de sentar e ouvir. A
história das milícias celestiais e da visita dos pastores à manjedoura talvez seja a
mais conhecida de todas sobre o nascimento do Messias. Pastores cuidando de
suas ovelhas (2:8); a mãe e o pai cuidando de seu recém-nascido (2:7,16,19); o
coro de anjos atravessando a noite da terra para anunciar o tão esperado
alvorecer, assegurando aos mais humildes que, não importa o que possam estar
fazendo os poderosos governantes do mundo, Deus é o Senhor da história, tudo
Ele o faz para o louvor da Sua glória e, graciosamente, cuida de seu povo. A
história do Natal convida todos nós a responder como crianças e a expressar
nossa fé de uma maneira sincera, pessoal, com gratidão e com adoração.
"... eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para todo o povo; é
que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor"
(Lucas 2:10,11).
Feliz Nata!
‘‘Natal feliz, é Natal com Cristo’’

2 | Pastoral

No amor Dele.
Lutero Rocha

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
Oremos pela Síria!
A Síria representa hoje um dos cenários mais caóticos e inconcebíveis deste
século. Nestes 6 anos de conflito cerca de 450.000 sírios foram mortos, mais de 1 milhão
foram feridos, quase 5 milhões se refugiaram em outras nações e mais de 6 milhões fugiram
de suas casas buscando abrigo em outras partes do país. É inimaginável e indescritível o
sofrimento desta nação nestes infindáveis 6 anos.
Oremos pela Síria! Pela intervenção de Deus, que ouve o choro do aflito e socorre o
desesperado. Oremos pela Síria! Pelo fim do conflito, a tão esperada paz. Oremos pela Síria!
Pela reconstrução das vidas, famílias, histórias e da própria nação. Oremos pela Síria! Para
que ouça a voz do Eterno, o evangelho da paz. Oremos pela Síria!
Ronaldo Lidório
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─ ANOTAÇÕES ─

Espaço missionário e Anotações
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─ NOS CAMINHOS DA REFORMA ─
Excursão dos 500 anos da Reforma Protestante
(13 a 30 de Abril de 2017)
Uma excelente oportunidade para refazer os caminhos que os reformadores
trilharam e conhecer os lugares onde viveram e lutaram para resgatar o lugar central da
Palavra de Deus na vida da Igreja cristã. Venha conhecer nossas origens religiosas na
Europa. O ano de 2017 será único, pois nele toda a cristandade protestante estará
comemorando os 500º aniversário da Reforma Protestante.
Começaremos pela Alemanha, nos Caminhos da Reforma Luterana. Andaremos
pelas cidades onde Martinho Lutero nasceu, viveu, estudou, ensinou e nos lugares
importantes, como Eisleben, Erfurt, Wittenberg, Eisenach, Wartburg, Worms, Heidelberg e
Baden-Baden.
Desceremos para a França e a Suíça, e andaremos nos Caminhos da Reforma
Calvinista. Conheceremos onde, Ulrico Zwinglio, João Calvino e Guilherme Farel viveram,
lutaram para trazer a Igreja à Escritura. Passaremos por Estrasburgo, Zurique, Berna,
Lausanne, Genebra, Noyon e Paris.
Depois, iremos ao Reino Unido conhecer a Reforma Anglicana da Inglaterra e a
Escócia Presbiteriana. Conheceremos em Londres a Abadia de Westminster, onde ocorreu
a Assembléia que deu origem a nossa Confissão de Fé. Iremos à Escócia, em Edimburgo,
onde João Knox convenceu o Parlamento a adotar o Presbiterianismo como religião de seu
país.
Faça logo a sua inscrição até o dia 06/01/16 são poucas as vagas e temos que
fechar o grupo o mais breve possível para garantir os valores.
Inscrições na Best Turismo - Glícia Borba pelos fones: (81) 3465-4022 ou (81)
99865-0304. e-mail: glicia@bestturismo.com.br Site: www.bestturismo.com.br

BD │25 dezembro 2016 │Primeira Igreja Presbiteriana do Recife

─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
RECEBIMENTO DE NOVOS MEMBROS | O recebimento de membros por Profissão
de Fé, Profissão de fé e Batismo, Transferência ou Jurisdição se dará no início do próximo
ano. Àqueles que desejam se tornar membro de nossa Igreja procure a secretaria da Igreja
para preencher a Ficha de Membresia. Após isso será agendado um horário com o pastor.
DEPARTAMENTO INFANTIL | Queridos pais, louvamos a Deus por mais um ano do
nosso departamento infantil e pelo crescimento de nossas crianças no conhecimento do
nosso amado Senhor Jesus Cristo. As nossas atividades já encerraram e retornaremos em
2017 a partir do mês de fevereiro. Queremos lembrá-los que no mês de janeiro nossos
professores estarão de férias e por isso não teremos atividades no DI.
CRIANÇAS DE PRIMEIRA | Senhores pais, o Crianças de Primeira já está em recesso.
Aproveitamos para agradecer pelo apoio, incentivo e parceria de todos vocês. O ano de
2016 foi gratificante, quando pudemos ver o crescimento e o aprendizado de nossas
crianças. Em janeiro não teremos atividades, mas em fevereiro retornamos e esperamos
contar com o apoio de vocês novamente.

4 | Caminhos da reforma e Notícias de primeira

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 |
Aos líderes de departamento e de
ministério. O Conselho solicita aos irmãos
o envio, até o dia 08/01/2017, dos
relatórios de atividades de 2016. Favor
enviar para a pipr@primeiraigreja.org.br
e para samuellyra@gmail.com
(secretário do conselho).
PROGRAMAÇÕES DE FINAL DE ANO
| No Dia do Senhor, domingo 01 de
janeiro, teremos Culto SOMENTE às
18h. Neste dia não haverá classes de
Escola Bíblica Dominical.
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, BonitoPE. 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). Validem sua inscrição
realizando o pagamento no cheque prédatado ou dinheiro. Maiores
informações com Daniel Reinaux e Ivson
Vilela na biblioteca.
JORNAL BRASIL PRESBITERIANO
|Assinatura ou Renovação da I P B
Valor: 25,00. Responsável: Norma
Lacerda
REVISTA DA SAF | Informamos que a
assinatura da Revista SAF é de R$ 24,00
(vinte e quatro reais), interessadas devem
procurar a irmã Rute Varela.

CLASSE FUNDAMENTOS DA FÉ | A
classe Fundamentos da Fé encerrou suas
atividades neste ano. Recomeçando só o
ano que vem. Àqueles que desejarem ser
recebidos como membros de nossa
igreja, procure a secretaria (3221.1583)
para preencher Ficha de Membresia, ou
fale com um de nossos pastores.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PIPR 2017-2021 | O Conselho da PIPR
nomeou Comissão para Elaborar o
planejamento de nossa Igreja para os
próximos cinco anos. Solicitamos as
Sociedades, Departamentos e
Ministérios da Igreja que enviem seus
planejamentos com as datas e
programações para o ano de 2017, a fim
de ajustarmos as programações desse
próximo ano.
PLANTAÇÃO DE MAIS UMA IGREJA
EM 2017 | Nossa igreja estará plantando
mais uma igreja no próximo ano na
cidade de Goiana-PE. Esse é um débito
histórico que temos com a cidade de
Goiana. Há mais de um século uma igreja
foi plantada pelo missionário John
Rockwell Smith, mas depois o trabalho
foi fechado. Goiana é hoje uma cidade
em franca expansão. Já havia o desejo de
retomar esse projeto. Agora, chegou o
momento, iniciaremos mais uma igreja
do Projeto Mata Norte. O Pr. Edilton e
Lucinha serão os obreiros plantadores.
Ore por mais essa investida no avanço do
reino de Deus. Para receber esta família
precisaremos equipar a casa do obreiro,
e contamos com você. Precisamos de
roupas de cama, mesa e banho,
geladeira, mesa, cadeira, sofá, cama,
panelas, pratos, liquidificador, etc.
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 Enfermos
ŸAlnira Amorim;
ŸAmaro Souza;
ŸAmérica Elisabeth(Betinha);
ŸAnaide Lopes;
ŸBayard Amorim;
ŸJoão Alves;
ŸJuraci de Souza;
ŸManacés Lyra;
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸRaquel Amorim;
ŸSandoval Jr.;
ŸVanildo Lima .

ŸMaria Clara (bisneta de D.
Edite);
ŸMaria da Conceição Lobo
(irmã de Rejane);
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

25 a 31 de dezembro

01 a 07 de janeiro

Presbíteros

Esdras Reinaux
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Aurilo Daniel

Eudes Horst
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. Lutero Rocha

Pr. Lutero Rocha
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Diáconos

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

DiaDia Itamaracá

Aldeia

6 | Súplicas, intercessão, escalas e plantões

CP Nazaré Aliança
CP Aliança Vicência
Nazaré

Itambé

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

Nome

25/12
28/12
28/12

Adeíldo Francisco de Souza
Dário de Andrade Coelho Gueiros

29/12
31/12

João Sérgio Andrade Seixas
Victória Catão Horácio Geraldo
Elizângela Gomes de Souza Freitas

─ ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ─
Dia

30

Casal

André Fernandes Figueiredo e Alessandra Figueiredo

Anos

12

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

Aniversariantes
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“Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne” Ef 5:31
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h

Prelúdio: Coro Boas Novas

Prelúdio Instrumental
ADORAÇÃO
*Leitura Bíblica:Lucas 2:25-38
*Hino: NC 234 "Um pequeno a repousar"
*Oração de Louvor e Adoração
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CONTRIÇÃO E CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Lucas 3:1-14
Oração de Confissão
Cânticos de Louvor

ADORAÇÃO
*Leitura Bíblica: Lucas 2:1-20
*Oração
*Hino: NC 231 "O Primeiro Natal’’
CONFISSÃO
Leitura Bíblica: Isaías 53:1-6
Oração de Confissão
Cânticos de Louvor

CONSAGRAÇÃO
*Leitura Bíblica:João 12:1-8
*Dedicação: NC 240 "Louvor Angelical"
*Oração de Consagração
Música Especial

CONSAGRAÇÃO
*Leitura Bíblica: Isaías 9:1-7
*Dedicação: NC 239 "Nasce Jesus"
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas

EDIFICAÇÃO
Mensagem: Rev. Lutero Rocha
*Hino: NC 232 "Pequena Vila de Belém"
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

EDIFICAÇÃO
Mensagem: Rev. Lutero Rocha
Coro Boas Novas
*Hino: NC 250 "A voz de Jesus"
*Oração e Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

*Congregação de pé

─ 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

