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LÍDERES MADUROS, IGREJAS SAUDÁVEIS
A terceira Carta Apostólica de João é um texto muito rico
sobre as qualidades que devem ser observada na escolha de líderes.
O texto é muito proveitoso para orientar pastores e presbíteros nas
suas motivações e na vigilância do próprio coração. Como, também,
orientar a igreja na escolha de homens que sejam bons modelos de
liderança.
João, autor da carta, identificou-se como, presbítero
(pastor). Ele dirigiu sua carta a Gaio, seu “amado filho” [na fé],
também presbítero como ele. O assunto da carta trata sobre como o
servo do Senhor deve proceder na liderança da Igreja. Dois modelos
de liderança são apresentados, um modelo negativo, de Diótrefes,
que não deveria ser imitado, e um modelo positivo, de Demétrio.
Esse sim, a igreja e outros líderes, inclusive Gaio, deveriam praticar.
Como o Servo do Senhor deve proceder na liderança da
Igreja de Jesus? Ou, colocando da perspectiva da Igreja, na escolha de
seus líderes, Que características de um líder devem orientar a igreja
na indicação e escolha de oficiais? Esse escrito de João oferece
respostas a essas questões. Primeiro, o líder deve ter um
“procedimento fiel naquilo que ele pratica para com os demais irmãos”
(v,5). Segundo, o bom líder “faz com que os obreiros, em suas jornadas,
vivam e trabalhem no reino de modo digno” (v,6). Terceiro, o líder,
segundo Deus, é alguém “acolhedor dos irmãos, tornando-se, assim,
cooperador da verdade” (v,8c). E nisto, Demétrio era um modelo a ser
seguido.
Na carta, João também apresenta procedimentos que
deveriam ser evitados. Primeiro, um bom líder não busca “exercer a
primazia” sobre os demais líderes e a igreja (v,9). Ele não busca o
domínio sobre os demais. Ele não deve cobiçar posições e lugares de
honra. Não deve exercer liderança para obter status e
reconhecimento. Segundo, um bom líder “não difama, nem profere
contra outros líderes e irmãos palavra maliciosas” (v,10). Ele não
semeia o mal contra outros líderes. Atitudes e procedimentos como
esse só serve para entristecer e afastar irmãos da igreja: “E, não
satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como
impede os que querem recebê-los, e, assim, os expulsam da igreja”

Pastor Emérito: (in memorian)
Rev. Benedito Matos
Equipe pastoral
Pastor Efetivo:
Rev. Cláudio Albuquerque
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Rev. Lutero Rocha
Rev. Luciano Carvalho
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Miss. Cosmo Sá - Vicência
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Jaidson Araújo - PIPR
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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
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Goiana/PE
Rua do Lindo Amor, 02, Centro

─ PASTORAL ─
(v,10b). Era esse o procedimento de Diótrefes. Esse tipo de liderança adoece a igreja,
impedindo-a de receber o favor de Deus.
A advertência a Gaio é contundente: “Amado, não imite o que é mau, senão o que é
bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus”
(v,11). Aprendemos com isso que um líder deve ter autonomia para repreender o que está
errado no comportamento de outro líder. Ele deve tomar posição por aquilo que é correto
e verdadeiro. Ele não deve se esconder atrás da neutralidade.
Na Conclusão da carta, Deus nos chama à reflexão. É uma advertência aos
líderes para que sondem suas motivações no serviço do reino. O texto coloca sobre a
igreja responsabilidade de escolher bem os seus líderes. Por isso, precisamos fazê-lo
debaixo de oração e jejum. Precisamos fazê-lo pelas razões certas, pelas razões bíblicas.
Precisamos fazê-lo com tremor e temor. Pois, “há quem muito se deu, muito lhe será
pedido”. E nós, PIPR, temos recebido muito dos ensinamentos da Palavra de Deus. Por
isso, seremos indesculpáveis se agirmos por outras motivações que não as apresentadas
na Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e direcione a discernir a Sua vontade.
Pr. Cláudio Albuquerque

─ NORMAS DA ELEIÇÃO DE OFICIAIS ─
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PROCESSO DE ELEIÇÃO DE OFICIAIS – PIPR/2017
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.
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 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).
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. 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.

2 | Pastoral e Normas da eleição de oficiais

─ CONSTITUIÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL ─

Seção 1ª - Doutrina da vocação
Art.108 - Vocação para ofício na Igreja é a chamada de Deus, pelo
Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a
aprovação do povo de Deus, por intermédio de um Concílio.
Art.109 - Ninguém poderá exercer ofício na Igreja sem que seja
regularmente eleito, ordenado e instalado no cargo por um concílio
competente.
§ 1º - Ordenar é admitir uma pessoa vocacionada ao desempenho do
ofício na Igreja de Deus, por imposição das mãos, segundo o exemplo
apostólico e oração pelo concílio competente.
§ 2º - Instalar é investir a pessoa no cargo para o qual foi eleita e
ordenada.
§ 3º - Sendo vários os ofícios eclesiásticos, ninguém poderá ser
ordenado e instalado senão para o desempenho de um cargo definido.
Seção 2ª - Eleições de Oficiais
Art.110 - Cabe à assembléia da Igreja local, quando o respectivo
Conselho julgar oportuno, eleger pastor efetivo, presbíteros e diáconos.
Art.111 - O Conselho convocará a assembléia da Igreja e determinará o
número de oficiais que deverão ser eleitos, podendo sugerir nomes dos que
lhe pareçam aptos para os cargos e baixará instruções para o bom andamento
do pleito, com ordem e decência.
Parágrafo Único - O pastor, com antecedência de ao menos trinta dias,
instruirá a Igreja a respeito das qualidades que deve possuir o escolhido para
desempenhar o ofício.
Art.112 - Só poderão votar e ser votados nas assembléias da Igreja
local os membros em plena comunhão, cujos nomes estiverem no rol
organizado pelo Conselho, observado o que estabelece o Art.13 e seus
parágrafos.
Seção 3ª - Ordenação e Instalação de Presbíteros e Diáconos
Art.113 - Eleito alguém que aceite o cargo e, não havendo objeção do
Conselho, designará este o lugar, dia e hora da ordenação e instalação, que
serão realizadas perante a Igreja.
Art.114 - Só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de
instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da
Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo a Igreja prometer tributar-lhe
honra e obediência no Senhor, segundo a Palavra de Deus e esta Constituição.
Constituição da IPB

BD │01 outubro 2017 │Primeira Igreja Presbiteriana do Recife

CAPÍTULO VII - ORDENS DA IGREJA
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
CHEGOU A NOSSA VEZ
Quando saímos do avião e pisamos em solo Deni, na Floresta Amazônica, em
fevereiro de 1993, nosso desejo era somar esforços junto à equipe ali existente. Durante
todos esses anos enfrentamos grandes dificuldades em todos os sentidos: difícil acesso,
custos da viagem, saúde (malárias), separação dos nossos filhos para estudarem na
cidade, etc, mas prosseguimos na dependência do Senhor aprendendo a língua e a
cultura, enquanto Vladmir, nosso colega de trabalho, traduzia as lições bíblicas e as
passagens relacionadas.
Vivemos com os indígenas aprendendo e pesquisando a sua língua e cultura,
alfabetizando na língua materna, desenvolvendo e firmando relacionamentos.
Quando chegou na lição que falava sobre Jesus, Sua morte e ressurreição, eles
ouviram atentos! O Espírito de Deus agiu, convencendo-os do pecado, da justiça e do
juízo de Deus e houve salvação entre o povo Deni.
No último dia do ensino, , alguns deles se levantaram e falaram com alegria:’‘A
Palavra de Deus foi primeiro para o povo judeu, depois para os gregos, chegou para os
brasileiros e para outros índios mas, agora, a Palavra de Deus chegou também para nós.
Chegou a nossa vez! Agora estamos compreendendo porque está sendo falada na nossa
língua. Agora, sim, podemos entender!’’
Missionários Elton e Lourdes Chaves (extraído da Revista Confins da Terra. Novas
Tribos do Brasil)
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
ELEIÇÃO DIRETORIA SAF | Todas as sócias estão convocadas a comparecerem hoje
às 16h na PIPR afim de eleger a diretoria para 2018.
CANTINA SAF | Hoje a noite haverá cantina da SAF para ajudar nos custos do
Encontro de Mulheres que acontecerá nos dia 03 a 05/11.
INDICAÇÃO DE CANDIDATO | A indicação de candidatos ao presbiterato e diaconato
deverá ser entregue ao secretário do Conselho, Presb. Jamim Carneiro, até hoje. 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.
HOMENS ORANDO | Será amanhã (02/10) às 5h da manhã aqui na PIPR. Quero
acordar a alva (SL.57:8) venha orar conosco pelas famílias, igreja, liderança, obras de
construção da igreja mãe e das congregações.
OFICINA TETE | No dia 05/10 das 14h30 às 17h,teremos nossa reunião especial com a
Profª. Iramar. Continuaremos com a aula de tricô. Convide outras irmãs e participe!

4 | Espaço missionário e Notícias de primeira

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.
I M PA C T O S O C I A L | A Juventude
convoca toda a igreja a participar do 1º
Impacto Social. O evento será realizado
na cidade de Itamaracá e terá como
objetivo a pregação da palavra por meio
de evangelismo de impacto aliado à
prestação de serviços à comunidade
local. Se você tem disponibilidade de
prestar serviço em alguma área ou deseja
fazer parte de nossa equipe de
evangelismo, procure o Seminarista
Jaidson Araujo, Lucas Leite ou Maria
Isabel para fazer sua inscrição. Data:
21/10, horário: das 08:00 às 16:00. Por
fim, informamos que, tendo em vista o
objetivo evangelístico da ação, os
voluntários devem ser membros de
igrejas genuinamente evangélicas,
CONTAMOS COM VOCÊ!

CULTO DA REFORMA | No dia 21/10 às
19h, no Colégio Agnes, haverá o culto em
ações de graças pelos 500 anos da
Reforma. Teremos a participação de todos
os sínodos pernambucanos. Agende essa
data e participe.
ENCONTRO DE MULHERES | Nos dias
03 a 05/11 haverá um encontro de mulheres
promovido pela S A F para todas as
mulheres da igreja. A palestrante será Dra
Jair Henrique Marinho e 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.
A C A M PA M E N T O C R I A N Ç A S D E
PRIMEIRA | Nos dias 17,18 e 19/11 haverá
mais um Acampamento Crianças de
Primeira. Agende essa data para seus
filhos, netos, sobrinhos, amigos, etc. Será
no Espaço Canaã em Aldeia. A faixa etária é
de 05 a 12 anos. Estamos recebendo as
inscrições, para que o pagamento possa ser
dividido, caso haja necessidade. Valor
R$140,00
CIÊNCIA versus BÍBLIA | Este é o mais
recente lançamento do Geólogo cristão
Hermanilton A. Gomes (marido da irmã
Margaret). Ele utilizou de seu
conhecimento nas Ciências Naturais e na
Bíblia para produzir esta obra. Caso você
queira adquiri-lo procure seu filho André
Pester (marido de Cinthya) e Vanildo.
Preço: R$ 30,00.
ENXOVAL DE BEBÊ | 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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─ 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);
ŸVitória (filha de Alexon).

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

01 a 07 de outubro

08 a 14 de outubro

Presbíteros

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

Fernando Trajano
Antônio Carlos
Dennis Cavalcanti
Heitor Arôxa
Israel Selva
José Bartolomeu
Klaus Wagner/Dennis
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Diáconos

Sistema de som
Regente Congregacional

Oração (Terças-feiras)

Sebastião Ventura
Pr Lutero Rocha

Sebastião Ventura
Pr Cláudio Albuquerque

Doutrina (Quintas-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês
Mês
Outubro

Dia

Itamaracá

08 Pr Relrison

Aldeia
Pr Arthur

22 Pb Washington Pb Raul

Nazaré

Aliança

Vicência

Itambé

Goiana
Pr Lutero

Pr Luciano Pr Edilton

Pr Cláudio

Pr Sócrates

Pb Davi M. Pb Edson

Pb Eudes

Pb Esdras Pb Fernando G.

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

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

Nome

01/10
01/10
02/10

Elda Maria Pereira de Moura
Klésia Garcia Andrade

03/10
03/10

Brivaldo Feliciano da Silva

Eduardo Vitalino Mendonça

Ronaldo Acioly de Melo Filho

05/10

Caio Cordeiro Gomes Carvalho

05/10

Celi Regina Pereira
Marconi Fontes Leite de Sá

05/10
07/10

Renata Virgínia Neumann Monteiro de Escobar

07/10

Tiago Mendonça Rodrigues

─ 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
06

Anos

Casal

Jaime Lopes dos Santos e Ruth Varela dos Santos
Cláudio Henrique de Albuquerque e Anadiegna Albuquerque
Bruno de Matos Henrique e Paloma de Barros Henrique

52
30
11

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

Aniversariantes
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Leila Jeane Lins Neumann
Dorilda Ribeiro Rodrigues

04/10
04/10
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h

Prelúdio Instrumental

Prelúdio Coro Boas Novas

Exaltado, Elevado e Sublime é o Senhor Amai ao Senhor de Todo o Coração
*Leitura Bíblica: Isaías 52.13-15
*Leitura Bíblica: Marcos 12.28-31
*Oração
*Oração
*Hino: NC 260 “Amor que Vence”
*Hino NC 110-A “Crer e Observar”
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Pelas Suas Pisaduras Fomos Sarados
Leitura Bíblica: Isaías 53.1-5
Oração de Confissão
Cânticos

Perdoai e Sereis Perdoados
Leitura Bíblica: Marcos 11.20-26
Oração de Confissão
Cânticos

O Nosso Senhor foi a Oferta
*Leitura Bíblica: Isaías 53.6-12
*Ofertório: NC 222 “Mais Perto da Cruz”
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas

Consagrai o que é Devido ao Senhor
*Leitura Bíblica: Marcos 12.41-44
*Ofertório: NC 315 “Serviço do Crente”
*Oração de Consagração
Música Especial

Pela Sua Palavra Somos Edificados
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
Ceia do Senhor
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Ouvi e Atendei à Sua Palavra
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Cântico “Em Nome do Senhor Jesus”
*Oração
*Bênção Araônica
*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

18h30

8| Programação litúrgica e atividades semanais

