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CONDUZINDO-SE DURANTE O CULTO SOLENE
“O Senhor, Teu Deus, está no meio de ti.” (Sofonias 3:17)
“louvemos a Deus, com salmos, e hinos e cânticos
espirituais, com gratidão em nosso coração.” (Colossenses 3:16)
Em nosso último boletim dominical trouxemos algumas
orientações de como deveríamos nos preparar para o culto que
oferecemos ao Senhor. Nossa intenção é trazer uma reflexão sobre a
correta compreensão bíblica do culto. O Culto Solene é o convite que
Deus estabeleceu para se encontrar com o seu povo, sua Igreja, a fim
de ser adorado e glorificado por ela. Deus deseja que separemos um
dia para estar em comunhão exclusiva com Ele. Isso implica em
dedicação e devoção pessoal durante o dia que Ele separou e
santificou. Implica ainda dedicação e devoção familiar, e por fim,
implica em uma dedicação e devoção coletiva e comunitária
Esse dia desde o Novo Testamento é o dia em que, seu Filho,
nosso Senhor, venceu a morte, ressuscitando, e, com isso, tirando o
peso do pecado e da condenação que estava sobre nós. Os primeiros
cristãos, na igreja apostólica, entenderam o significado do “sábado”
[Descanso]. O descanso para o qual o Senhor convidava o seu povo.
Este é o nosso Descanso. O Dia do Senhor, o dia em que a morte foi
vencida. Agora, celebramos a nossa redenção, a vitória do Cordeiro
de Deus. A garantia de nosso triunfo final.
Temos visto, Como nos preparar para este dia durante a
semana. Agora, veremos Como nos portar durante o Culto.
1.À exceção dos momentos indicados pela direção, evite
falar com outra pessoa ou conversar durante o culto. Fale com Deus
em oração.
2.Evite sair de seu lugar durante o culto. Caso tenha um
motivo urgente que o leve a isso, procure sair pelos corredores
laterais. Com isso você não chamará ou desviará a atenção de
ninguém, nem interromperá o culto.
3.Não permita que seu filho passeie pelo salão ou converse
durante a realização do culto. Esteja consciente de que os
responsáveis pelas crianças são seus pais. Estimule-o a atentar para
cada parte de Culto, ajude-o a entender o que está sendo feito.
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─ PASTORAL ─
4.Ao entrar com o seu filho menor no salão de culto, procure assentar-se nos
lugares de trás. Isto facilita numa eventual necessidade de sair com seu filho, não
prejudicando a atenção de ninguém.
5.Se por algum motivo precisar sair com seu filho, faça-o em silêncio, voltando
logo que puder. Mostre seu exemplo.
6.Não leia o boletim, jornal ou outra literatura durante o culto. Leia a Bíblia e
acompanhe as leituras da liturgia.
7.Não utilize instrumentos que façam ruídos, tais como celulares, cortadores de
unhas, chocalhos de bebês e etc.
8.Não se deixe distrair durante o culto. A razão de estarmos cultuando é nossa
obediência ao convite de Deus. Não brinque com celular, não use esse momento para
passar mensagens, ou algo parecido. Desligue-o ou coloque em modo avião para não ser
tentado a desviar sua atenção, ou ser interrompido.
9.Demonstrar carinho e afeto é sempre bom, no entanto, o momento de culto
não é apropriado para namorar. Não fique acariciando o cabelo, os ombros, ou costas de
sua namorada, e vice-versa.
10.É de boa prática e índole não riscar bancos, móveis, paredes, não jogar
papéis no chão, nem, muito menos, colar chiclete em baixo dos bancos.
11.Durante o culto não devemos degustar pipocas, docinhos, petiscos, balas,
mascar chicletes. Você pode fazer isto antes ou depois do culto.
12.Procure concentrar-se e participar dos hinos, dos cânticos e das orações.
Louve a Deus com fidelidade e alegria de alma, adorando-O como Ele quer.
13.Observe se há alguém sem Bíblia, caso haja ofereça sua Bíblia e hinário ao
visitante. Incentive-o a participar.
14.Nas leituras bíblicas em que a congregação participar lendo em voz alta, leia
pausadamente procurando não atropelar os outros.
15.No momento de consagração dos dízimos e das ofertas participe com
alegria e devoção. Agradeça a Deus pelo sustento que Ele lhe tem dado. Quando
consagramos a Deus parte daquilo que Ele nos tem dado nós honramos ao Senhor, e
reconhecemos que dependemos d'Ele. Também é uma maneira de expressar a Deus e ao
mundo o que busco em primeiro lugar.
16.Ao ser solicitado a orar publicamente, faça-o em voz alta e de maneira que
todos compreendam. A oração pública é súplica coletiva, comunitária, e não individual.
Quem ora é porta-voz da congregação diante de Deus.
17.Preste toda a atenção à palavra que está sendo exposta, é a Palavra de Deus.
Ele usa os seus profetas para falar ao seu povo. Ore intimamente pelo pregador, pelos
ouvintes, por aqueles que nos visitam. Clame ao Senhor para que Sua vontade seja
conhecida e exaltada em nosso meio.
“Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na Casa do Senhor
todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo
(Salmo 27:4).
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─ PASTORAL ─
Certamente o nosso Deus, uma vez satisfeito com o culto a Ele oferecido,
manifestará sua aprovação, derramando copiosamente de Sua Graça nos corações
presentes. Observe essas orientações, e o Espírito Santo encherá sua vida de graça e
poder. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer sobre nós o seu
rosto. Que sobre nós levante o Seu rosto, e nos dê a Sua paz.
O Pastor

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─

Por se tratar de uma ilha, um destino de veraneio, ausência de fábricas,
comércio dependente da pesca e do turismo, presença de um presídio, etc. O campo em
Itamaracá tem suas próprias especificidades. Entretanto, foi um ano de muitas
oportunidades de crescimento e de alegria por servir ao Senhor na nossa amada
congregação em Itamaracá.
Ao longo do ano, desenvolvemos várias atividades como a elaboração semanal
das liturgias dos cultos matutinos e vespertinos, reestruturação do Grupo de Louvor,
ações evangelísticas, reestruturação do ensino da EBD e a coordenação e ministração
do I Ciclo de Estudos Teológicos cujo tema foi os cinco Solas da Reforma Protestante.
Além disso, nos dedicamos a exposição da Palavra através dos sermões (36), visitas
ministeriais (10), reuniões da Mesa Administrativa (03), discipulado (04), distribuição de
folhetos, Bíblias e Novos Testamentos.
Na Escola Dominical, demos continuidade aos estudos sobre o livro de
Apocalipse e iniciamos o estudo da Confissão de Fé de Westminster. Betânia preparou e
ministrou semanalmente as aulas da EBD para os pré-adolescentes. Tudo isso tem
abençoado os nossos irmãos e irmãs e os ajudado a crescerem na fé e no conhecimento
doutrinário.
Também realizamos um Tela Crente que é a exibição de um filme de cunho
evangelístico com a presença de vários jovens não crentes convidados e, em seguida, há
a pregação do Evangelho. Também elaboramos os primeiros Boletins da Congregação e
realizamos um Culto de Gratidão a Deus pelo nascimento de Jesus e, em seguida, uma
ceia de Natal coletiva na congregação, algo que não acontecia há algum tempo. Tudo
isso enquanto conciliamos as atividades do campo com o curso de Bacharel em Teologia
Em tudo somos gratos a Deus que nos concede esse privilégio de servi-Lo.
Agradecemos também o apoio e as orações dos irmãos por nós.
Em Cristo, Sem. Walmir, Betânia, Guilherme e Letícia.

Pastoral e Espaço missionário
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RELATÓRIO DA CONGREGAÇÃO PRESBITERIANA
EM ITAMARACÁ 2016
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─ ANOTAÇÕES ─

4 | Anotações

NASCIMENTO | No dia 14/01 nasceu
André, o primeiro filhinho dos irmãos
David e Manoela Arcoverde. Que o
Senhor os abençoe.
CONSAGRAÇÃO DE DÍZIMOS E
OFERTAS | A partir de 01 de janeiro de
2 0 17 o s b a n c o s , p o r d e c i s ã o d a
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 T A M E N T O I N F A 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.
JUVENTUDE PIPR | É com imensa
alegria que anunciamos o inicio das
atividades da nossa juventude no ano de
2017, o primeiro evento será o Impacto
Jovem no dia 04/02 em que daremos
início ao estudo dos 5 pontos do
calvinismo, não perca! Para mais
informações acesse nossas redes sociais
facebook.com/piprjuventude e
@juventudepipr no Instagram.

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.
5º ENCONTRÃO DA FAMÍLIA PIPR |
As inscrições para o 5º Encontrão da
Família P I P R 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). 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
|Assinatura ou Renovação da IPB
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.

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 .

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

22 a 28 de janeiro

29/01 a 04 de fevereiro

Presbíteros

Samuel Lyra
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Aurilo Daniel

Fernando Trajano
Antônio Carlos
Heitor Arôxa
Dennis Cavalcanti
Daniel Reinaux

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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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

22/01
22/01
22/01

Amaro Lazari de Almeida
Ana Paula Magalhães Gueiros da Rocha

22/01
22/01
23/01
24/01
24/01
26/01
26/01
27/01
28/01

Arthur Cézar Pereira Barbosa
Tirza Xavier Macedo
Valdete Maria Soares
Geber Barbosa de Albuquerque Moura
Larissa Ribeiro Lara
Tatiane Ramos Akahoshi
Ana Maria Fontes Leite de Sá
Carlos Daniel da Silva Filgueira
Cremilda Maria de Figueiredo
Jair José da Silva

─ 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

23
24
25

Anos

Casal

Iliause Daniel Figueiredo da Silva e Daisy Carneiro Figueiredo
Jediel Dutra Vasconcelos e Ana Raquel Selva Dutra
Clodoaldo Francisco de Brito e Sônia Maria de Brito

41
03
53

*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

Vamos adorar o Eterno Pai
*Leitura Bíblica: Isaías 55:6-11
*Oração
*Hino: NC 3 “A Igreja em Adoração”

Adoremos a Cristo, o Senhor
*Leitura Bíblica: Apocalipse 19:1-10
*Oração
*Cântico de Louvor
Nele Nós Temos Purificação
Leitura Bíblica: Apocalipse 22:8-14
Oração de Confissão
Cânticos

Prostremo-nos Diante Dele
Leitura Bíblica: Isaías 59:1-4
Oração de Confissão
Cânticos
Ofertemos-Lhe Nossas Vidas
*Leitura Bíblica: Isaías 56:4-7
*Ofertório: NC 13 “Contemplação”
*Oração de Consagração
Música Especial

Dediquemos o que Lhe é Devido
*Leitura Bíblica: Apocalipse 5:6-12
*Ofertório: NC 11 “Trindade Santíssima”
*Oração de Consagração
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Atentemos à Sua Palavra Viva e Eficaz
Vamos Ouvi-lo com Reverência
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque Mensagem – Rev. Lutero Rocha
Hino: NC 295 “A Volta de Jesus”
Hino: NC 295 “A Volta de Jesus”
*Oração & Bênção Araônica
*Oração & Bênção Apostólica
*Tríplice Amém
*Tríplice Amém
Notícias de Primeira
*Congregação de pé

Notícias de Primeira
*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

