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PREPARANDO-SE PARA O CULTO SOLENE
“O Senhor, Teu Deus, está no meio de ti.” (Sofonias 3:17)
Quando se fala em reverência no culto não se pensa em
engessamento das emoções, nem em quietude e silêncio absoluto; nem
ainda em qualquer manifestação de vida. Se recorrermos a um dicionário
veremos que reverência significa “respeito às coisas sagradas,
acatamento...”. Em nosso caso, reverência no culto resulta da profunda
consciência de que viemos adorar a Deus; resulta de um conhecimento
de sua majestosa e sublime presença no nosso meio. O culto solene é a
resposta do povo de Deus ao convite de encontrar-se com o Deus da
Glória.
Como você se sentiria na presença de Deus? Como reagiria?
Saiba que ao cultuarmos a Deus, Ele está no nosso meio. É essa a
afirmação do profeta: “O Senhor, teu Deus, está no meio de ti”, o “Alto e
sublime” é quem recebe a nossa adoração! É Ele quem nos convida a vir a
Sua presença para gozar de Sua comunhão.
Sendo assim, a fim de melhor glorificar o nosso Deus, de
crescermos espiritualmente diante do Senhor, e de que a Igreja seja
edificada, valorize ao máximo o culto solene que oferecemos ao Deus
Vivo.
Como deveríamos nos preparar para o Culto Solene que
prestamos a Deus?
(1)Durante a semana - Oriente e prepare toda a sua família,
especialmente os seus filhos menores, para o culto. Prepare-os
psicologicamente sobre a necessidade de se comportar no momento do
culto. Seja você mesmo o melhor exemplo para eles.
(2)Avalie com critério e bom censo a vestimenta a usar no culto.
Considere que o culto é um ato público e dirigido ao Senhor.
(3)Procure chegar, pelo menos, 10 minutos antes do horário do
culto, trazendo sua Bíblia. Procure não chegar atrasado.
(4)Nunca estacione em frente às garagens vizinhas, obstruindo
a saída de veículos, para não criar a possibilidade de ser interrompido
durante o culto.
(5)Cumprimente a quem estiver na chegada, seja cordial com
seus irmãos, com os visitantes e convidados, mas entre logo. Evite ficar
em rodas de conversas neste momento, e de modo nenhum o faça ao
ingressar no templo. Deixe para colocar o papo em dias após o culto. Esse
sim é um bom momento para a comunhão entre os irmãos.
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─ PASTORAL ─
(6)Não espere o culto começar para entrar. Entre sempre antes. Coopere com os
diáconos no acolhimento e recepção.
(7)Caso você chegue atrasado, não entre no momento em que a Bíblia estiver sendo
lida ou houver alguém orando. Aguarde o término desses momentos, e então, entre. Se
estiver chovendo ou muito quente, entre sem barulho, e fique ao fundo até poder sentar-se.
(8)Os filhos menores (até dois anos) devem ser encaminhados para o berçário. No
culto matinal, deixe-os ao seu lado, participando do culto ao Senhor, até o momento, após a
consagração das ofertas ao Senhor, quando os menores (de 2 a 10 anos) serão encaminhados
ao Departamento infantil. Lá haverá uma pregação dirigida a eles, e em seguida a Escola
Dominical. No Culto Vespertino (noturno), deixe-os ao seu lado, participando do culto ao
Senhor, até o momento que irão para o trabalho específico para eles. Lá estarão bem
cuidados, e receberão uma palavra apropriada. Eduque seu filho a acatar a orientação dos
professores e responsáveis.
(9)Procure utilizar o banheiro e o bebedouro antes do culto, e ensine esta prática aos
seus filhos.
(10)Não leve copo com água ou material descartável para o local de culto, a fim de
agirmos de forma ainda mais educada e higiênica no local que consagramos para cultuar ao
Senhor.
(11)Evite entrar, ou transitar durante o culto pela porta de baixo que sai no meio do
templo. Ao fazer isso você chamara muita atenção para si, e atrapalhará quem está cultuando
a Deus. Após o início do culto essa porta serve como uma porta de emergência.
(12)Preencha seu envelope de dízimo e oferta antes do início do culto. Se possível, já
traga preenchido de casa.
(13)Desligue seu telefone celular, ou se precisar mantê-lo ligado, coloque-o em
modo silencioso, ou modo avião antes de ingressar no local de culto. Se você não sabe fazer,
peça ajuda aos diáconos. Não deixe que sua mente se desvie de cultuar ao Senhor para ficar
usando redes sociais no horário do culto. Àqueles que se utilizam do smartphone no culto
para ler a Bíblia, o modo avião não o atrapalhará. Mas, gostaríamos de estimulá-los a usar e
manusear a Bíblia de papel.
(14)Procure assentar-se nos lugares da frente, deixando os de trás para àqueles que,
por razões de força maior, cheguem atrasados. Isto revela a sua preocupação e cuidado com
os outros, especialmente os convidados e visitantes.
(15)Evite assentar-se nas extremidades dos bancos, de tal forma a impedir o acesso
de outras pessoas aos assentos do meio. Sente você no meio, e deixe os lugares das pontas
para quem chegar depois.
(16)Após escolher o seu lugar, evite mudar durante o transcorrer do culto. Nossa
igreja tem condicionador de ar, observe que há lugares onde há mais frio (em frente aos
aparelhos), e outros, menos frio (fora de seu alcance).
Ao ocupar o seu lugar, busque a Deus em oração, peça a Ele que receba seu culto e
adoração e que lhe fale ao coração, bem como aos seus irmãos. Peça-lhe que use o seu
profeta com poder para edificar sua igreja, interceda por seus irmãos e por aqueles que nos
visitam. Prepare o seu espírito e coração para o culto, e aguarde em silêncio o início do culto.
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
Amados irmãos que a graça e a Paz estejam com todos vocês. Somos
imensamente gratos ao Senhor pelo privilégio que ele nos concede de trabalharmos em
sua Seara. E também pelas orações em apoio da PIPR. Queremos partilhar com os irmãos
um pequeno resumo das atividades realizadas em Itambé-PE no ano de 2016, e sobre a
bondade do Senhor Deus.
AVANÇOS E VISITAS - Algumas coisas realizadas nesse ano foram muito
importantes e não poderíamos deixar de mencioná-las, como os avanços missionários
realizados pelo Ministério de Missões da PIPR neste ano. No dia 18 de Junho e no dia 7 de
Agosto deste ano foram visitadas 92 casas. Dentre elas 35 desejaram novas visitas e 11
Estudo Bíblico. Este ano foram visitadas: 433 famílias não crentes, 137 visitas a famílias
crentes, 99 enfermos foram visitados, 70 idosos e 27 visitas a cadeia pública até o mês de
Novembro. Realizamos ainda, 196 cultos semanais, 16 cultos no lar, foram entregues 1.300
folhetos, 22 Bíblias, 24 Novos Testamentos, 94 Estudos Bíblicos, 80 livretos ''Cara ou
coroa'', 170 livretos ''O que a Bíblia diz sobre'', 48 livretos ''O Evangelho em 30 perguntas'',
183 livros de Marcos. As ruas e avenidas que foram evangelizados este ano foram: Rua da
Saudade, Rua Nilton César Falcão, Rua Getúlio Vargas, Rua do Jardim, Rua da Violeta, Rua
Paulo Valério, Rua 15 de Novembro, Rua das Camélias, Rua João Paulo Ferreira, Rua Sen.
Paulo Guerra e Av. São Paulo.
PROGRAMAÇÕES REALIZADAS - No mês de Março, no dia 25, nós
realizamos um encontro de senhoras na CP de Itambé. Estiveram no encontro 7 mulheres.
Em Outubro fizemos uma apresentação de fantoches para as crianças. Estavam presentes
13 crianças e 5 adultos. Foi realizada no dia 29 de Outubro uma palestra sobre câncer de
Mama na Congregação Presbiteriana de Itambé, com a participação da enfermeira chefe
do Hospital de Pedras de fogo-PB. Estiveram presentes 14 mulheres. Foi comemorado em
Agosto deste ano o 3º aniversário da Congregação Presbiteriana de Itambé-PE. Também
participamos da comemoração do 4º Aniversário da Congregação de Vicência-PE.
Avanços no mês de Junho e Agosto com o Ministério de Missões da PIPR.
ACONSELHAMENTOS - Tivemos esse ano 68 aconselhamentos. Algumas
pessoas que nos visitam na congregação estão enfrentando problemas e traumas muito
graves e nós temos por meio do aconselhamento Bíblico procurado fornecer ajuda e
direção para suas vidas.
CURSOS - No mês de Maio, nos dias 17-20 o missionário participou do XVII
encontro de Obreiros da JMN em Recife. Este ano o missionário também ganhou uma
bolsa de estudos da Fiel, e está estudando o módulo 9 Marcas de uma Igreja saudável. Nos
dias 3-7 de Outubro, participamos do primeiro módulo do curso de Aconselhamento
Bíblico SIBIMA em Fortaleza-CE. E nos dias 17-21 de Outubro estivemos em Águas de
Lindoia- SP, participando da Conferência Fiel.
TRABALHO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - No início deste ano
tínhamos 10 crianças frequentando a Congregação. Esse ano o número subiu para 16
crianças. Dentre elas 3 são adolescentes. Aos Domingos estamos ensinando para elas por
Espaço missionário

BD │15 janeiro 2017 │Primeira Igreja Presbiteriana do Recife

RELATÓRIO ANUAL DA CONGREGAÇÃO DE ITAMBÉ/PE

|3

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
meio de visuais as histórias bíblicas. Também ensinamos sobre bons hábitos e
comportamentos que louvam a Deus. Para os maiores começaremos a dar um estudo
Bíblico voltado para sua idade.
ESTUDOS E PREGAÇÕES - Todas as terças, estamos expondo para os irmãos
da Congregação a carta de Tiago. Nas Quintas, estamos estudando sobre a vida do Senhor
Jesus (série Leandro Lima). Aos Domingos pela manhã, nós continuamos os estudos
sobre a vida de Jesus. E á noite estamos expondo o Evangelho de João. Às terças, sextas e
sábados, nós visitamos as famílias que estão tendo estudo Bíblico.
PEDIDOS DE ORAÇÃO:
1-Pela saúde de alguns irmãos da Congregação.
2-Pelos novos membros que serão recebidos.
3-Pelos pais das crianças que estão sendo evangelizados.
4-Pelas pessoas que estão tendo estudos Bíblicos em sua casa.
5-Pelas pessoas que estão sendo aconselhadas.
Agradecemos pelo cuidado dos irmãos, pelo apoio e orações. Que o Senhor Deus
abençoe em todas as coisas.
''Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na
obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor'' (1 Coríntios 15:58).
Em Cristo nosso Senhor,
Missº Lamárcio e Emanuela.
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NOVOS CASAMENTOS | Nossos irmãos
Paulo Henrique e Mylena, Marcus e Arlene e
Lucas Costa e Michelle (IP Torre) contraíram
núpcias no sábado, dia 07 de janeiro de
2017. Desejamos que esses jovens casais
edifiquem seu lar e família fundamentados
na Palavra do Senhor e gozem felicidade e
alegria no serviço de nosso Deus.
NOSSO PÚLPITO | Hoje à noite, no Culto
que prestaremos ao Senhor, estará
pregando o Rev. José Joaquim da Cruz Filho.
Ele é Pastor Auxiliar na 5ª Igreja
Presbiteriana de Londrina, PR. O Pr. José da
Cruz foi diácono da PIPR quando nos
reuníamos na Rua da Palma. Ele foi vicediretor do Colégio XV de Novembro em
Garanhuns. Organizou a IP Manancial em
Garanhuns. Foi Professor da Universidade
de Maringá, PR. Ele é Mestre em Teologia
pelo Seminário Sul-Americano. Que o
Senhor o use para a glória de Seu Nome e
edificação de Sua Igreja.
CONSAGRAÇÃO DE DÍZIMOS E
OFERTAS | A partir de 01 de janeiro de 2017
os bancos, por decisão da FEBRABAN, não
mais emitiram boletos de pagamentos sem
valor definido e número de CPF do sacado.
Por isso, solicitamos aos irmãos que se
utilizavam desse recurso para consagrar
seus dízimos e ofertas, que o façam a partir
desse mês, por transferência ou depósito
bancário, ou se preferir, direto no gazofilácio
da Igreja no momento de culto.
REUNIÃO DO CONSELHO | Ocorrerá no
dia 27/01 (sexta-feira) às 20h aqui na PIPR.
D E PA R TA M E N T O I N FA N T I L E
CRIANÇAS DE PRIMEIRA | Queridos pais
queremos lembrá-los que este mês de
janeiro nossos professores estarão de férias
e por isso não teremos atividades no DI e
Crianças de Primeira. Retornaremos nossas
atividades a partir do mês de fevereiro.

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-P E.
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 pré-datado ou dinheiro. Maiores
informações com Daniel Reinaux e Ivson
Vilela na biblioteca.
JORNAL BRASIL PRESBITERIANO
| A s s i n a t u r a o u Re n o v a ç ã o d a 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.
RECEBIMENTO DE NOVOS
MEMBROS | 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. O recebimento
de membros poderá ser por Profissão de
Fé, Profissão de fé e Batismo,
Transferência ou Jurisdição.
PLANTAÇÃO DE MAIS UMA IGREJA
EM 2017 | O Pr. Edilton e Lucinha já estão
instalados na cidade de Goiana-PE. Eles
serão os obreiros plantadores. 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. Ore por mais essa investida no
avanço do reino de Deus.
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 .

ŸAntônia Brandão (mãe de
Alcir);
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 Pelos missionários e
congregações da PIPR;
Ÿ Pela situação do Brasil.

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

15 a 21 de janeiro

22 a 28 de janeiro

Presbíteros

Esdras Reinaux
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

Haydee Regina

Haydee Regina

Oração (Terças-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da Escala

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr. Lutero Rocha

Pr. Lutero Rocha
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─ 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

15/01
15/01
16/01

Bruno de Matos Henrique
Eduarda Altino César
Thereza Áurea Araújo de Lima

17/01
17/01
17/01

Henrique Paashaus Acioly de Melo
Ruy Ferreira Costa

17/01
17/01
18/01
18/01
19/01
20/01
20/01
20/01
21/01

Elaine de Sá Cavalcanti Matos

Sofia Bayma Pereira Cassimiro
Victor de Matos Vilela
Bayard Borges de Moura Amorim
Luiz Augusto do Vale Dória
Josimar Henrique da Silva Júnior
Bruno Roberto Maciel de Oliveira
Maria José Pantaleão Cândido
Polion Gomes da Silva Filho
Iracema da Silva Filgueira

─ 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

19

Casal

Jonyplácido Gattás da Silva e Daniele Sofia Gattás

Anos

15

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

Aniversariantes
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio Instrumental

Jesus Cristo é o Único Redentor
*Leitura Bíblica: Miquéias 5:2-4
*Oração Invocatória
*Hino: NC 36 “Exaltação”

Cristo é o Centro da Adoração
*Leitura Bíblica: Hebreus 1:1-4
*Oração Invocatória
*Cântico de louvor

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

Ele é Nosso Advogado Junto ao Pai
Leitura Bíblica: Hebreus 4:12-16
Oração de Confissão
Cânticos de Louvor

Ele Requer Nossas Vidas Como Ofertas Consagramos a Ele as Nossas Vidas
*Leitura Bíblica: Hebreus 13:15-17
*Leitura Bíblica: Miquéias 6:6-8
*Dedicação: NC 38 “louvores Sem Fim” *Ofertório: NC 320 “Brilha no Viver”
*Oração de Consagração
*Oração de Consagração
Música Especial
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Sua Lei é Autoridade Máxima Para Nós Seus Mandamentos nos Fortalecem
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque Mensagem – Rev. José da Cruz Filho
Hino: NC 218 “Vontade Soberana”
*Oração & Bênção Apostólica
*Oração & Bênção Araônica
*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

