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Fundada em 10 de agosto de 1873

ÁREAS DE ATUAÇÃO DE PRESBÍTEROS E DIÁCONOS
No domingo passado vimos a exposição de Atos 6:1-7. Nesse
texto, observamos que os apóstolos, ao tomar conhecimento de um
problema que estava ocorrendo entre os irmãos na igreja, convocaram
“toda a comunidade dos discípulos” e arrazoaram com eles, a respeito
do que estava sendo exigido deles (a distribuição dos alimentos aos
necessitados). Eles ponderaram com os irmãos, dizendo: “não é
razoável que abandonemos o ministério da Palavra (ensino) para servir às
mesas” (v,2).
Eles tinham total consciência que aquele não era o ministério
confiado aos pastores. Eles revelaram tal consciência ao reafirmar:
“quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra”
(v,4). O que eles fizeram? Eles convocaram a Assembleia dos discípulos
e propuseram uma solução onde a própria comunidade de crentes
resolveria o problema. A própria Igreja deveria “escolher dentre eles
mesmos... homens... aos quais os apóstolos encarregariam daquele
serviço” (v,3).
Aprendemos com o texto que o papel dos apóstolos era
pastoral. Era orientar a comunidade dos discípulos, e estabelecer,
através do ensino, os critérios bíblicos que deveriam ser observados
pela comunidade na escolha das pessoas. Algumas características
deveriam estar presentes nos líderes a serem escolhidos. Esses
“homens” deveriam ser conhecidos por gozarem de uma “boa
reputação” entre os irmãos, por serem “cheios do Espírito Santo” e
terem, “sabedoria” no desempenho de tal função (v,3).
Atente para a intenção do diabo neste episódio particular. Sua
intenção era distrair a atenção dos pastores, sobrecarregando-os com
problemas e outras demandas. Com isso a igreja seria enfraquecida na
exposição fiel, ensino e aprendizado da Palavra de Deus.
Se nós, enquanto igreja, atentarmos para os princípios
ensinados no texto de Atos 6:1-7 avançaremos muito no processo de
escolha de presbíteros para cuidar da vida espiritual dos crentes, e de
diáconos para administrar a execução de medidas para melhorar os
relacionamentos entre os irmãos e a obra de assistência aos
necessitados, bem como, as ações sociais devidas à Igreja.
Pastor Cláudio Henrique Albuquerque

Organizada em 11 de agosto de 1878

Pastor Emérito: (in memorian)
Rev. Benedito Matos
Equipe pastoral
Pastor Efetivo:
Rev. Cláudio Albuquerque
Pastores Auxiliares:
Rev. Lutero Rocha
Rev. Luciano Carvalho
Pastores
Evangelista/Missionários:
Rev. Relrison Domingos - Aldeia
Rev. Arthur de Paula - Nazaré
Rev. Edilton de Carvalho - Goiana
Missionários Plantadores:
Miss. Paulo Almeida - Aliança
Miss. Cosmo Sá - Vicência
Miss. Lamárcio Martins - Itambé
Seminarista:
Jaidson Araújo - PIPR
Endereço
Rua das Creoulas, 156, Graças,
Recife PE / CEP: 52011-270
Telefone: (81) 3221.1583
www.primeiraigreja.org.br
pipr@primeiraigreja.org.br
Dados bancários
Banco Itaú, Ag 1247
Conta: 33375-8 (Dízimos)
Conta: 54370-3 (Construção)
Plantação de Igrejas
Ilha de Itamaracá/PE
R. Padre Machado, 302 A, Pilar
Nazaré da Mata/PE
Av. Coronel Luiz Inácio, 933
Aliança/PE
R. Joaquim Bezerra, 14, Centro
Vicência/PE
R. Treze de Maio, nº 122 A, Centro
Itambé/PE
R. M. Falcão, 05, Centro
Aldeia/PE
Estrada de Aldeia, 9,5 Km
Goiana/PE
Rua do Lindo Amor, 02, Centro

─ NORMAS DA ELEIÇÃO DE OFICIAIS ─
PROCESSO DE ELEIÇÃO DE OFICIAIS – PIPR/2017
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O Conselho da PIPR resolveu convocar a Igreja a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária para eleição de oficiais no dia 03 de dezembro de 2017 às 10:30h. Para tratar de
eleição de oficiais. A Assembleia deverá constar de seus membros civilmente capazes. Os
mandatos dos diáconos José Bartolomeu dos Santos e Manoel Rubens de Souza correia,
estarão vencendo no dia 01 de dezembro de 2017. Também os Presbíteros Eudes Horst e
Samuel Moura de Lyra, com mandatos vencendo na mesma data. Aindo o Presbítero Wilson
Durães Junior estará sendo ordenado ao Sagrado Ministério até o final deste ano pelo PPNB,
ficando assim impedido de exercer seu mandado em vigor.
O Conselho da PIPR é composto de 10 Presbíteros e seus 3 pastores. A Junta Diaconal
hoje conta com 14 Diáconos. O conselho estabeleceu que fossem abertas 3 vagas para compor
o Conselho e 6 vagas para compor a Junta Diaconal.
A Indicação de Candidatos teve início em 03 de setembro de 2017. A indicação
deverá ser entregue ao secretário do Conselho, Jamim Carneiro, até o dia 01 de outubro de
2017. Para ser validada, a indicação de um ou mais candidatos, precisa vir apoiada por 15
assinaturas de membros comungantes, civilmente capazes, em plena comunhão, e que não
tenha relação familiar com o(s) indicado(s).
Haverá um Processo Seletivo e Treinamento dos Candidatos Indicados. O
Conselho fará o exame da legalidade da indicação, bem como a análise e aprovação dos
indicados. Esse processo ocorrerá em 06 de outubro. Haverá um treinamento e orientação aos
candidatos indicados e aprovados. Aqueles que participarem das orientações, após análise
final e aprovação, serão apresentados a igreja como os candidatos que concorrerão aos
mandatos. O anúncio da Relação dos candidatos aprovados e preparados pelo Conselho se
dará no domingo, 26 de novembro de 2017.
Então, a Igreja estará pronta a se reunir com seus membros civilmente capazes para
proceder a eleição de oficiais ao presbiterato (3 vagas) e ao diaconato (6 vagas) no 03 de
dezembro de 2017. A Ordenação e Instalação dos que forem eleitos e/ou reeleitos ao
presbiterato e diaconato ocorrerá no Culto Vespertino (18h) do mesmo dia 03 de dezembro de
2017.

─ CONSTITUIÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL ─
CAPÍTULO III - MEMBROS DA IGREJA
Seção 1ª - Classificação, direitos e deveres dos Membros da Igreja
Art.13 - Somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e
direitos da Igreja.
§ 1º - Só poderão ser votados os maiores de 18 anos e os civilmente capazes.
§ 2º - Para alguém exercer cargo eletivo na Igreja é indispensável o decurso de
seis meses após a sua recepção; para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de um ano,
salvo casos excepcionais, a juízo do Conselho, quando se tratar de oficiais vindos de outra
Igreja Presbiteriana.
CAPÍTULO IV - OFICIAIS
Seção 1ª – Classificação
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Art.25 - A Igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e
beneficência, mediante oficiais que se classificam em:
a) ministros do evangelho ou presbíteros docentes;
b) presbíteros regentes;
c) diáconos.
§ 1º - Estes ofícios são permanentes, mas o seu exercício é temporário.
§ 2º - Para o oficialato só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e
civilmente capazes.
Art.28 - A admissão a qualquer ofício depende:
a) da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus;
b) da ordenação e investidura solenes, conforme a liturgia.
Art.29 - Nenhum oficial pode exercer simultaneamente dois ofícios, nem pode
ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade.
Seção 3ª - Presbíteros e Diáconos
Art.50 - O Presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito
e ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a
disciplina, e zelar pelos interesses da Igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a
comunidade, quando para isso eleito ou designado.
Art.51 - Compete ao Presbítero:
a) levar ao conhecimento do Conselho as faltas que não puder corrigir por meio
de admoestações particulares;
b) auxiliar o pastor no trabalho de visitas;
c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude;
d) orar com os crentes e por eles;
e) informar o pastor dos casos de doenças e aflições;
f) distribuir os elementos da Santa Ceia;
g) tomar parte na ordenação de ministros e oficiais;
h) representar o Conselho no Presbitério, este no Sínodo e no Supremo Concílio.
Art.53 - O diácono é o oficial eleito pela Igreja e ordenado pelo Conselho, para,
sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente:
a) à arrecadação de ofertas para fins piedosos;
b) ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos;
c) à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino;
d) exercer a fiscalização para que haja boa ordem na Casa de Deus e suas
dependências.
Art.54 - O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de
cinco anos, que poderá ser renovado.
§ 1º - Três meses antes de terminar o mandato, o Conselho fará proceder a nova
eleição.
§ 2º - Findo o mandato do presbítero e não sendo reeleito, ou tendo sido
exonerado a pedido, ou, ainda, por haver mudado de residência que não lhe permita
exercer o cargo, ficará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando convidado:
a) distribuir os elementos da Santa Ceia;
b) tomar parte na ordenação de novos oficiais.
Art.55 - O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento
Constituição da IPB
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─ CONSTITUIÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL ─
de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar
e exemplos de santidade na vida.
Art.56 - As funções de presbítero ou de diácono cessam quando:
a) terminar o mandato, não sendo reeleito;
b) mudar-se para lugar que o impossibilite de exercer o cargo;
c) for deposto;
d) ausentar-se sem justo motivo, durante seis meses, das reuniões do Conselho,
se for presbítero e da junta diaconal, se for diácono;
e) for exonerado administrativamente ou a pedido, ouvida a Igreja.
Art.83 - São funções privativas do Conselho:
d) encaminhar a escolha e eleição de presbíteros e diáconos, ordená-los e
instalá-los, depois de verificar a regularidade do processo das eleições e a idoneidade dos
escolhidos;
g) estabelecer e orientar a Junta Diaconal;
i) exigir que os oficiais e funcionários sob sua direção cumpram fielmente suas
obrigações;

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
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O CHINÊS JOÃO
Certa vez um ateu perguntou ao chinês João: ‘‘Que é que pretendes fazer
primeiro, João, quando entrares no céu?’’ ‘‘Primeiro que tudo’’, respondeu o chinês, ‘‘vou
encontrar com o Senhor Jesus e agradecer-lhe pela salvação que me concedeu’’.
‘‘Ótimo’’, disse o ateu, torcendo o nariz. ‘‘E depois, que vais fazer?’’
João chinês pensou um instante antes de responder . ‘‘Depois’’, replicou, ‘‘vou
procurar até encontrar o missionário que foi à minha terra e me falou de Jesus Cristo, para
lhe agradecer por ter ido’’.
‘‘Depois’’, disse o chinês, ‘‘vou procurar a pessoa que deu o dinheiro para que o
missionário pudesse ir e me fizesse ouvir a respeito de Jesus e ser salvo, pois eu desejo
agradecer-lhe também’’. Com essa resposta o ateu afastou e desapareceu, desapontado
e sem ter mais o que dizer.
Meu amigo, pode ser que sejas tu aquele que mandou o missionário ou sejas o
próprio missionário que foi. Não sei se algum João chinês te procurará quando estiveres
no céu, para agradecer o que fizeste. Será que no céu existirá alguém que para lá tenha
ido do mundo gentio, que te reconheça e te expresse sua gratidão pelo que fizeste em seu
favor? Isso depende apenas de ti. A tarefa ainda não está terminada. É a ti que compete
fazer tua parte e levá-la até ao fim.
‘‘Como pois invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de
quem não ouviram? e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem
enviados?’’ (Rm 10:13-14)
(texto extraído da revista Vida Cristã)
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FALECIMENTO | No dia 21/09 faleceu o
senhor José Vasconcelos, pai do nosso
querido irmão Marcos Vasconcelos. Que o
Senhor de toda consolação conforte os
familiares e amigos.
HOMENS COM UMA MISSÃO | As
reuniões serão às 20h aqui na PIPR e as
datas são: 30 de setembro e 02 de
dezembro. Segue programação do mês de
setembro:
Dia 30/09 - Tema - COMPREENDENDO O
PAPEL DO MARIDO (Parte I) Livros: O
H O M E M B Í B L I C O (Stuart Scott):
Capítulos: 3. Compreenda o Papel do
Marido; 4. Compreendendo a Liderança no
Casamento e 5. Características Distintivas
da Liderança no Casamento.
REUNIÃO DO CONSELHO | No dia
29/09 às 20h haverá reunião do conselho.
Orem por esse momento.
AGENDA DO MINISTÉRIO DE
MISSÕES | Durante o mês de setembro o
Ministério de Missões faz o planejamento
financeiro para 2018 e no dia 30/09 haverá
o Encontro de Mulheres em Aliança.
I N D I C A Ç Ã O D E C A N D I D AT O | A
indicação de candidatos ao presbiterato e
diaconato deverá ser entregue ao
secretário do Conselho, Presbs. Jamim
Carneiro, até o próximo domingo, dia 01
de outubro de 2017. Mesmo os oficiais que
estão com o mandato vencendo precisam
ser indicados. Para ser validada, a
indicação de um ou mais candidatos,
precisa vir apoiada por 15 assinaturas de
membros comungantes, civilmente
capazes, em plena comunhão, e que não
tenha relação familiar com o(s) indicado(s).
Ao apresentar a indicação certifique-se
que todos os assinantes sejam membros
em plena comunhão. É sempre bom vir
com mais assinaturas além do mínimo
exigido para que a indicação não seja
impugnada.

ELEIÇÃO DIRETORIA SAF | Todas as sócias
estão convocadas a comparecerem dia 01/10
às 16h na PIPR afim de eleger a diretoria para
2018.
VINDE A MIM | Pelo 4º ano consecutivo a
Juventude tem a alegria de convidar toda a
igreja a se fazer presente no Vinde a mim. O
evento, que tem o objetivo de pregar a palavra
aos corações das crianças de projetos sociais
(Projeto Filadélfia, Projeto Barnabé, Vale do
Senhor, Parque dos Milagres e Basquete
Aurora), acontecerá no Colégio Agnes no
próximo dia 07/10, a partir das 14:00. Nesse
dia as crianças terão um momento de louvor
seguido de uma peça evangelística com
aplicação, após isso será servido um
maravilhoso lanche e elas terão um tempo de
diversão com várias brincadeiras. Para que
tudo isso aconteça, contamos com a
colaboração da igreja em oração, bem como
por meio de ofertas e ajuda no voluntariado.
Para saber como ajudar e ter acesso a mais
informações procure o Seminarista Jaidson
Araujo, Lucas Leite ou Maria Isabel.
ENCONTRO DE MULHERES | Nos dias 03 a
05/11 haverá um encontro de mulheres
promovido pela SAF para todas as mulheres
da igreja. O tema é ‘‘Uma viagem, um novo
olhar’’. Será no Espaço Canaã em Aldeia, o
custo é de R$ 200,00 (em até 2x). Inscrições e
mais informações com Cláudia Neiva ou Anne.
CIÊNCIA versus BÍBLIA | Este é o mais
recente lançamento do Geólogo cristão
Hermanilton A. Gomes (marido da irmã
Margaret). Ele utilizou de seu conhecimento
nas Ciências Naturais e na Bíblia para produzir
esta obra. Caso você queira adquiri-lo procure
seu filho André Pester (marido de Cinthya) e
Vanildo. Preço: R$ 30,00
E N X O VA L D E B E B Ê | Se você tem
roupinhas ou itens de bebê recém nascido que
possam ser doadas traga para o armarinho.
Estamos recebendo pedidos de alguns
campos missionários.
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;
ŸÉrika Ximenes;
ŸJoão Alves;
ŸJuraci de Souza;
ŸManacés Lyra;
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸRaquel Amorim;
ŸSandoval Jr.;
ŸVanildo Lima;
ŸZulmira de Carvalho.

ŸAntônia Brandão (mãe de
Alcir);
ŸCinthya Pester,
ŸCristiane Araújo (cunhada
de Ana Paula Frota);
ŸMaria da Conceição Lobo
(irmã de Rejane);
ŸRejane Lobo,
ŸSandra Moura (esposa Pr
Hipólyto);
ŸZilka Filgueira(tia de
Ismael).

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;
Ÿ Pela Igreja perseguida.

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

24 a 30 de setembro

01 a 07 de outubro

Presbíteros

Eudes Horst
Fernando Ângelo
Francisco Júnior
Francisco Júnior
Klaus Wagner

Esdras Reinaux
Aurilo Daniel
Daniel Reinaux
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Marcelo Barbosa
Klaus Wagner/Dennis
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Diáconos

Sistema de som

Klaus Wagner/Dennis

Regente Congregacional

Oração (Terças-feiras)

Sebastião Ventura
Pr Cláudio Albuquerque

Sebastião Ventura
Pr Lutero Rocha

Doutrina (Quintas-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês
Mês

Dia

Itamaracá

Aldeia

Nazaré

Aliança

Vicência

***

Pb Severino

Pb Rildo

Pb Henrique

Pb Winston

Pr Cláudio

Pr Sócrates

Pr Lutero

Setembro

24 Pb Jamim

Pb Dário

Outubro

08 Pr Relrison

Pr Arthur

Pr Luciano Pr Edilton

6 | Súplicas, intercessão, escalas, plantões e visitação às congregações

Itambé

Goiana

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

Nome

25/09
27/09
27/09

Maria da Conceição Rodrigues Moura
Doracy Horácio Geraldo

30/09
30/09
30/09

Mateus Cunha de Ataíde
Rejane Lea Xavier Macedo
Sue Elisabete Vitalino Mendonça
Cláudia Junia Soares Vilela Silva
Milena Mayra Costa Durães
Ruth Varela dos Santos

─ 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

24
29

Casal

Jamim Carneiro dos Santos e Isabel Cristina dos Santos
Geber Barbosa Moura e Adriana Augusta Moura

Anos

40
23

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

Aniversariantes
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27/09
28/09
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio Coro Boas Novas

Lábios Puros para Invocar o Senhor
*Leitura Bíblica: Sofonias 3.8 e 9
*Oração
*Hino: NC 14 “Louvor”

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica: Gálatas 5.16-18
*Oração
*Hino NC 104 “Linda Melodia”
Confissão de Pecados
Leitura Bíblica: Gálatas 5.19-26
Oração de Confissão
Cânticos
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Corações Livres da Soberba
Leitura Bíblica: Sofonias3.10-13
Oração de Confissão
Cânticos
Mãos que Reconhecem a Providência
*Leitura Bíblica: Sofonias 3.14-20
*Ofertório: Hino 500 Anos da Reforma
*Oração de Consagração
Música Especial

Consagração de Dízimos e Ofertas
*Leitura Bíblica: Gálatas 6.7-10
*Ofertório: NC 105 “A Certeza do Crente”
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas

Ouvidos Atentos à Voz de Deus
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Proclamação da Palavra
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
Cântico “Cada Instante”
*Oração & Bênção Araônica
*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

18h30

8| Programação litúrgica e atividades semanais

