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Fundada em 10 de agosto de 1873

EM TUDO SEJA AGRADECIDO
Na última sexta-feira do mês de novembro a expressão
norte-americana Black Friday entrou definitivamente para o
vocabulário do povo brasileiro. O comércio brasileiro adotou a
prática americana, e vem promovendo um frenesi de
propagandas promocionais na venda de variados produtos. Mas,
qual a origem dessa expressão e prática que chegou até nós, e
deu uma sobrevida ao comércio, e a sofrida e desgastada
economia de nosso país.
É preciso conhecer um pouco da história da colonização
dos Estados Unidos da América para entendermos esse
fenômeno. Há um feriado nacional nos EUA, que, como afirmou
o ex-presidente Barack Obama, num discurso anual à nação em
2014, “é a data mais importante dos Estados Unidos, pelo seu
significado, e por ser uma data exclusivamente americana”. O
Thanksgiving Day (em bom português, Dia de Ação de Graças).
Este é um feriado celebrado nos Estados Unidos, observado
como um dia de gratidão a Deus pelos bons acontecimentos
ocorridos durante o ano. Neste dia, pessoas dão graças com
festas, presentes e orações e igrejas prestam culto de gratidão a
Deus por sua bondade, misericórdia e provisão.
A origem desse dia de gratidão se deu no início da
colonização americana. A coroa Inglesa descobriu as Américas e
estabeleceu colônias na Nova Inglaterra. Essa colonização deu
origem aos Estados Unidos da América. Muitos protestantes
ingleses migraram para a Nova Inglaterra em busca de liberdade,
fugindo da perseguição da coroa inglesa que queria impor a
religião anglicana aos seus cidadãos. O grupo de protestantes,
que colonizou a Baía de Massachusetts, era conhecido como
puritanos. Eles fundaram uma colonia, a qual se deu o nome de
Plymouth.
Os primeiros Dias de Ação de Graças na Nova Inglaterra
eram festas de gratidão a Deus, feitas em agradecimento pelas
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─ PASTORAL ─
boas colheitas anuais, após o fracasso das primeiras tentativas. Muitos dos
primeiros colonos haviam morrido por causa dos rigorosos invernos. Por esta razão,
o Dia de Ação de Graças é festejado no outono, após a colheita, e é comemorado na
Quarta quinta-feira de novembro.
O primeiro deles foi celebrado em Plymouth, Massachusetts, pelos colonos
que fundaram a vila em 1620. Após péssimas colheitas e a morte de quase a metade
dos colonos num inverno rigoroso, eles tiveram uma boa colheita de milho no verão
de 1621. Aqueles primeiros colonos, auxiliados pelos nativos sobreviveram ao
rigoroso inverno e a falta de alimentos caçando perus. Por este motivo o peru é o
símbolo e o alimento dessa festa. Cerca de noventa índios foram convidados a
participarem da festividade. Todos comeram ao ar livre em grandes mesas.
Porém, por muitos anos, o Dia de Ação de Graças não foi instituído como
feriado nacional, sendo observado como tal em apenas certos estados americanos,
como Nova Iorque, Massachusetts e Virgínia. Em 1863, quando Abraham Lincoln foi
eleito presidente dos Estados Unidos, ele declarou que a Quarta quinta-feira do mês
de novembro seria o Dia Nacional de Ação de Graças. Todo cidadão americano
deveria parar suas atividades habituais de trabalho, e celebrar em gratidão a Deus
com seus familiares e amigos, bem como usar de bondade e compaixão com o seu
semelhante.
Mas em 1939, o presidente Franklin Roosevelt instituiu que esse dia seria
celebrado na terceira semana de novembro, com o intuito de ajudar o comércio,
aumentando o tempo disponível para propagandas e compras antes do Natal. Mas,
a sociedade protestante da época, considerou inapropriado fazer propagandas de
produtos à venda neste Dia de Ação de Graças. Como a declaração de Roosevelt não
era mandatória, 22 dos 45 estados na época não adotaram a medida instituída pelo
presidente.
O Congresso americano, para resolver este impasse, instituiu então que o
Dia de Ação de Graças seria comemorado definitivamente na quinta-feira da Quarta
semana de novembro e que seria um feriado nacional. Todo comércio e todo
trabalho deveria parar para dar ocasião a um dia de gratidão por todas as bênçãos
recebidas de Deus. Essa é a data mais importante do calendário americano, o Dia de
reconhecimento e Gratidão a Deus por sua providência, misericórdia e Graça.
Mas, com o passar dos anos os logistas e comerciantes deram um jeito de
repor o dinheiro perdido de um dia parado nas vendas, criaram no dia seguinte ao
Thanksgiving, o dia de grandes promoções, uma queima de estoques, na sexta-feira
negra (black friday). Infelizmente, em nosso país, temos absolvido só a parte do
consumo, as vezes, desenfreado, mas, não a parte importante e essencial que seria
parar o corre-corre da vida para agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas
em nossa vida.
Ao nos aproximarmos do final de mais um ano, que possamos parar, refletir,

2 | Pastoral

─ PASTORAL ─
fazer um balanço, reconhecer a boa mão de Deus sobre nós, e agradecer por toda a
sua misericórdia e bondade em nossa vida, família, igreja, relacionamentos e
negócios. Que possamos aprender a ser gratos a Deus. Que aprendamos a dividir o
que Ele nos tem proporcionado com aqueles que nada têm. Que não sejamos
absorvidos pela cultura do consumismo materialista que estimula a ganância e o
egoísmo, que só nos fazem pensar em obter vantagens e mais vantagens.
Com todos os apelos para o consumo em nossos dias, o que iremos
escolher: Dar graças pelo o que nos tem sido concedido, ou desejar obter mais? Que
o Senhor Deus, em sua misericórdia, nos conceda a graça de perguntarmos a nós
mesmos, como posso ser útil ao outro, como posso retribuir tudo o que Deus tem
feito a mim?
Não se esqueça do conselho da palavra de Deus: “Em tudo, dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco” e “Analise todas as
coisas, retenha para sí o que for bom” (1ª Ts. 5:18,21).
Pr. Cláudio Albuquerque

─ CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO ─

Hoje(26/11) haverá eleição de oficiais para diácono e presbítero. Os nomes abaixo
estão convocados a auxiliarem no processo eleitoral:
MESÁRIOS: Ana Maria Fontes Leite de Sá, Aurilene Carneiro Gomes, Manuela
Gomes Gueiros Pires, Mauricéa Sousa de Freitas Oliveira, Milena Mayra Costa Durães e
Pollyana Caldeira Santos Ribeiro (Os mesários iniciam suas atividades as oito (8) horas e vinte
(20) minutos e as encerram as dez (10) horas e trinta (30) minutos );
ESCRUTINADORES: Adriana Augusta de Souza Moura, Alcir Brandão da Cruz,
Alexsandra Martiniano dos Santos Silva, Bruna Gabrielly Coutinho dos Santos, Dário de
Andrade Coelho Gueiros, Eliel Cavalcanti da Silva, Esdras Reinaux Gomes, Geber Barbosa de
Albuquerque Moura, Henrique Vitalino Trajano, Isaac Ximenes dos Santos Neto, Isabel Lins
Neumann, Lucas Feitosa Leite, Luísa Carneiro Vieira Santos, Lusande Urquisa Feitosa Leite,
Marconi Fontes Leite de Sá, Marilene Luiz da Silva, Matheus Feliciano dos Santos Silva, Nosan
Ribeiro dos Santos e Tiago Mendonça (Os escrutinadores iniciam suas tarefas as dez (10) horas
e trinta (30) minutos e as encerram após a apuração dos resultados da eleição);
COORDENADORES: Antônio Carlos Reinaux Gomes, Fernando Trajano de Arruda
Júnior, Francisco José Carvalho Júnior, Gilberto de Souza França, Luiz Fábio Padilla, Marcelo
Barbosa e Roberto Limeira Correia Lima (Os coordenadores iniciam suas tarefas as dez (10)
horas e trinta (30) minutos e as encerram após a apuração dos resultados da eleição.);
INTRODUTORES: Amaro de Souza Neto, Augusto César Lima de Vasconcelos, Jair
José da Silva e João Marcelo do Carmo Farias.
Pastoral e Convocação para eleição
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CONVOCAÇÃO PARA O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2017
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
“Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vos”. Filipenses 1.3
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Amada Primeira Igreja Presbiteriana de Recife
Graça e Paz!
Emanemos por meio desta, agradecer aos amados irmãos que contribuíram
tanto espiritual, quanto financeiramente para a nossa formação como plantadoras de
Igreja, no Instituto Bíblico do Norte – IBN. É com alegria que hoje podemos dizer o
quanto esta Igreja foi importante em nossas vidas e ministério.
Deus dispensou o seu amor para com as nossas vidas nos dando a graça de
exercemos o nosso ministério em campos designados por Ele. Eu, Cristiane, fui enviada
para Lagoa do Ouro a partir do meu primeiro ano, e lá ensino crianças na EBD, ensino
algumas delas a tocarem violão (os quais foram fruto de oração), e no culto litúrgico
fazemos rodizio, eu e as demais missionárias do campo, entre pregação, liturgia e culto
infantil. E eu Rayane, fui a principio, enviada para Correntes, onde trabalhava com
crianças, nas EBDs e nos cultos litúrgicos, também fazíamos trabalho de visitação. Hoje
estou, junto com a Cristiane e a Magali, no campo de Lago do Ouro, e ensino
adolescentes na EBD, dou aula de canto para uma recém chegada na igreja e também
faço rodizio no culto litúrgico entre pregação, liturgia e culto infantil. E nossos planos
futuros é estarmos em dezembro, nos unindo em matrimônio com os nossos respectivos
noivos para exercemos o nosso ministério ao lado deles.
E não podíamos esquecer de convidar a amada igreja para participar conosco do
Culto de Ações de Graças pela nossa formatura que será realizada no dia dois de
Dezembro do presente ano, na Igreja Presbiteriana Central em Garanhuns.
Que o Senhor vos abençoe de modo que, muitas vidas sejam agraciadas por
meio de vós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue vos fortalecendo, e
mantendo a visão missionária nesta igreja, de maneira que tudo quanto fizerdes, façam
para honra e glória do Senhor.
Cristiane , Rayane e Dayse .

─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
NASCIMENTO | No dia 20/11 nasceu Maria, a primeira filhinha dos irmãos Filipe e
Gabriela Guerra. Que Deus abençoe essa nova ovelhinha de Jesus.
HOMENS COM UMA MISSÃO | No dia 02/12 (Sábado) às 18h, aqui na PIPR, teremos
nosso quarto e último encontro de 2017. Todos os homens estão convidados para
participar. O tema será: CHEGARAM OS FILHOS. Livros: A BÍBLIA E A SUA FAMÍLIA
(Augustus Nicodemus e Minka Lopes) Capítulos: IX. A Responsabilidade dos Pais.
REVISTA SAF | Informamos que o custo da assinatura da Revista SAF é de R$ 24,00
(vinte e quatro reais), interessadas devem procurar a irmã Ruth Varela.
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Espaço missionário e Notícias de primeira
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─ ANOTAÇÕES ─

Anotações
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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;
ŸZulmira de Carvalho.

ŸAntônia Brandão (mãe de
Alcir);
ŸMaria Clara (bisneta de D.
Edite);
ŸMaria da Conceição Lobo
(irmã de Rejane);
ŸRejane Lobo,
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
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Presbíteros

26/11 a 02 de dezembro

03 a 09 de dezembro

Edson Vieira

Fernando Trajano

Diáconos

Fernando Ângelo
Francisco Júnior
Guilherme Pires
Klaus Wagner

Sistema de som

Klaus Wagner/Dennis

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

Regente Congregacional

Oração (Terças-feiras)

Sebastião Ventura
Pb Davi das Mêrces

Sebastião Ventura
Pr Cláudio Albuquerque

Doutrina (Quintas-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Itamaracá

Mês
Mês

Dia

Nov

26 Pb Fernando T. Pb Jamim

Pb Dário

***
Dc. Heitor

Dez

26 Dc. Antônio
10 Pr Arthur

Dc.Daniel

Aldeia

Dc. Aurilo

Nazaré

Pr Sócrates Pr Edilton

Aliança

Vicência

Itambé

Goiana

Pb Severino

Pb Rildo

Dc. Israel

Dc. Jorge

Dc. José B.

***

Pr Cláudio

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

Nome

26/11

Hilda Clecye Tahim Gonçalves de Lima
Rosemary Santos Oliveira

27/11
28/11
30/11
30/11
01/12
01/12
02/12
02/12

Ivania Vasconcelos de Albuquerque Santos
Renata Pinto Albuquerque
Alnira Borges Moura Amorim
Adriana Alitto Fonseca de Siqueira
Paulo Alves Cordeiro
Érika Valeska Oliveira Medeiros Ximenes
Klaus Wagner Gomes Pires
Davi de Barros Henrique
João Pedro Ribeiro 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

26
28
01
02

Anos

Casal

Paulo André Selva e Fernanda Maria Selva
Dennis José Cavalcanti e Ângela Patrícia Cavalcanti
José Tadeu Gouveia Lins e Hermina Lorena Gouveia
David de França Arcoverde e Manoela Elihimas Arcoverde

06
30
27
06

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

Aniversariantes
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26/11
27/11
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Coro Boas Novas

Render-Te-Ei Graças Entre os Povos
*Leitura Bíblica: Salmo 57.7-11
*Oração
*Cântico Salmo 115 “Não a Nós”

Adorai ao Senhor dos Senhores
*Leitura Bíblica: Deuteronômio 10.12-22
*Oração
*Cântico de Louvor
Considerai a Grandeza do Senhor
Leitura Bíblica: Deuteronômio 11.1-7
Oração de Confissão
Cânticos
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Pois Livras-Te da Queda os Meus Pés
Leitura Bíblica: Salmo 56.10-13
Oração de Confissão
Cânticos
Confia os Teus Cuidados ao Senhor
*Leitura Bíblica: Salmo 55.22
*Ofertório: NC 114 “Brilho Celeste”
*Oração de Consagração
Música Especial

Servi-O de Todo o Coração
*Leitura Bíblica: Deuteronômio 11.8-16
*Ofertório: NC 26 “Ao Deus Grandioso”
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas

O Temor do Senhor é Límpido
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Atentai aos Seus Mandamentos
Mensagem – Rev. Lutero Rocha
Hino: NC 320 “Brilha no Viver”
*Oração & Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé
*Congregação de pé

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

─ 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
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