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O SUPREMO E ETERNO PASTOR
E hoje (30/11) faz 1 ano desde a partida do meu Alves. O
tempo passou rápido e o Senhor tem cuidado de mim a cada dia.
Quem conhecia Iclayber sabia que ele gostava muito do livro
dos Salmos, na sua última semana ele pediu que eu pegasse uns
livros na sua biblioteca da igreja pois iria escrever uma pastoral
sobre o Salmo 23. Ele começou a montar o esboço com a ajuda
do comunicador no computador e o início foi o texto abaixo:
“O Supremo e Eterno Pastor
O salmo 23, é de longe, o mais conhecido dentre os
salmos. Inclusive entre os não cristãos. Praticamente todas as
pessoas do mundo, que vivem nas cidades urbanas, nas capitais
e no interior, de alguma forma já ouviram. Mas há uma grande
diferença entre conhecer o salmo do pastor e conhecer o pastor
do Salmo. Esse é o diferencial do rebanho desse pastor, das suas
ovelhas que recebem o seu cuidado pessoal e amoroso. O que é
destacado neste cântico é a figura de Deus como Aquele que é o
responsável por suprir todas as necessidades das ovelhas que
estão debaixo do seu cuidado provedor e protetor. Esse cuidado
abrange o nosso ser integralmente, corpo e alma. Tudo o que
precisamos para o sustento físico e espiritual.“
Bom ele não pode terminar a pastoral. E agora toda vez
que ouço esse salmo me vem a memória esse trechinho do que
ele escreveu e penso no quanto o Senhor cuidou do meu pastor
Alves e o quanto ainda cuida de mim depois de o ter tomado
para si.
Neste salmo tudo gira em torno do pronome possessivo
MEU e ao menos que ele seja o MEU Pastor, o restante do salmo
não se aplica a mim. Se ele é, de fato, meu e eu sou dele, tenho
nele tudo de que preciso! Então porque me inquietar!!
Não faltará alimento para a alma nem para o corpo, pois
ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não faltará
refrigério, pois ele me leva para junto das águas de descanso.

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
Av. João Pessoa Guerra, 302 , 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
Av. Eliúde Falcão, 05, Centro
Aldeia/PE
Estrada de Aldeia, 9,5 Km
Goiana/PE
Rua do Lindo Amor, 02, Centro

─ PASTORAL ─
Não faltará vigor, pois ele refrigera a minha alma. Não faltará direcionamento
moral, pois ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Também
não precisarei ter medo da morte. Não há motivo para temer no vale da sombra da
morte, porque o Pastor está comigo. A mesa retrata tudo que é nosso em Cristo.
Ainda que estejamos cercados de adversários, podemos desfrutar essas bênçãos
em paz e segurança. Acompanhados ao longo de todos os dias da nossa vida pela
bondade e misericórdia de Deus, chegaremos à Casa do Pai, nossa habitação final e
eterna.
Temos um Supremo e Eterno Pastor que sempre está cuidando de nós. Ele
nos dá mais do que merecemos. Ele conhece o mais íntimo de nosso ser e sabe o
que necessitamos na medida certa. Em tudo Ele tem o controle e propósito,
mesmo que seja por meio da perda de alguém tão querido. Deus continua no
controle e cumprirá o seu querer. Nunca me senti desamparada, mesmo nos dias
mais difíceis o Senhor está comigo enxugando cada lágrima.
Que possamos nos achegar a Deus em toda e qualquer situação, na alegria
ou na tristeza, na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez, à Deus seja
dada toda glória e louvor, pois somente Ele é digno.
Como Iclayber mesmo dizia REFRIGERA!!!
Paloma Alves
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
OFICINA TETÊ | No dia 07/12 das 14h30 às 17h,teremos nossa reunião especial com
a Profa. Iramar. Convide outras irmãs e venha aprender a tricotar. Na oportunidade
faremos a confraternização da oficina.
MINISTÉRIO INFANTIL | As programações do Crianças de Primeira (noite) serão
encerradas no dia 17/12, enquanto no Departamento Infantil (manhã), no dia 24/12.
No mês de Janeiro, toda a equipe do Ministério Infantil estará em férias.
Retornaremos nossas atividades no dia 18/02/2018.
JORNAL BRASIL PRESBITERIANO | Assinatura ou renovação da IPB. Valor: R$
25,00 (anual). Responsável: Norma Lacerda
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.
APLICATIVO DA PIPR | Você já está usando o APP da PIPR? Nele você acompanha
as programações, tem acesso aos cânticos, hinos, bíblia e o culto ao vivo. Baixe na
Apple Store e na Play Store.
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
AVANÇO MISSIONÁRIO EM CONDADO-PE

A cidade de Condado, situada na mata norte a 11 quilômetros de Goiana teve
o privilégio de ser abençoada com o avanço missionário realizado no dia 18/11/2017.
A Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, junto com irmãos das congregações de
Goiana, Aliança, Vicência e Itambé tomaram às ruas com o grupo de
aproximadamente 20 pessoas, em louvor e evangelização.
Pela manhã estiveram reunidos no colégio CENECISTA, na devocional
matinal o Rev. Edilton Carvalho, que refletiu com o grupo em um texto bíblico do
apóstolo Paulo em Romanos 1.1, ressaltando a nossa dependência de Cristo, e o
papel de cada cristão resgatado das garras do pecado para servidão prazerosa em
Cristo, encorajando-os ao serviço evangelístico. Ao som de muitos louvores
cantaram a Deus e oraram pra que o Senhor fosse misericordioso e resgatasse os
eleitos daquela cidade. Saíram às ruas entoando cânticos, caminharam pelas
avenidas, vielas, ruas e feira livre, a cada esquina e em cada oportunidade um
missionário anunciava as boas novas, enquanto outros entregavam panfletos e
convidavam as pessoas para a reunião vespertina em praça pública.
O trabalho não parou por ai, depois de um breve descanso o grupo se reuniu
segunda vez em oração e louvor, meditaram desta vez em um texto da segunda carta
do apóstolo Paulo aos Coríntios 12.8-10. Junto com o grupo, o irmão Apolo Távora,
conduzi-os a refletir sobre a graça sustentadora de Deus em suas vidas,
encorajando-os na dificuldade e nesta difícil missão evangelística ressaltando que
Deus os sustentaria.
As equipes são divididas e de 2 em 2, de casa em casa, saem às ruas outra
vez, evangelizando cada pessoa, cada casa. O povo foi receptivo, ouviram de bom
grado a palavra. Muitos confirmaram presença na reunião em praça pública, muitos
quiseram retorno missionário e estudos em seus lares. Às 17 horas a reunião
começou com louvores e adoração na praça, o Missionário Paulo Silvano da
Congregação em Aliança dirigiu o culto na ocasião. O missionário Cosmo Santana e
seu filho Josafá, da Congregação em Vicência, conduziu os louvores, o Rev. Edilton
Carvalho pregou sobre a condição de pecado do homem e sua insuficiência em
alcançar a salvação. A obra de Deus esta apenas começando nesta região,
esperançoso estamos convictos que o Deus que começou a boa obra possa
aperfeiçoa-la até o dia de Jesus Cristo.
Apolo Távora (Membro participante da Congregação em Goiana)
Espaço missionário
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“Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas,
que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: O
teu Deus reina!” (ISAIAS 52.7)
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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);
ŸDivanete Brás;
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 ─
03 a 09 de dezembro

Equipes

Fernando Trajano

Presbíteros

Esdras Reinaux

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

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

Oração (Terças-feiras)

Sebastião Ventura
Pr Cláudio Albuquerque

Sebastião Ventura
Pr Luciano Carvalho

Doutrina (Quintas-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala

Diáconos
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10 a 16 de dezembro

Sistema de som
Regente Congregacional

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês
Mês Dia
Dez

10

Itamaracá
Pr Arthur

Aldeia

Nazaré

Aliança

Vicência

Itambé

Goiana

Pr Sócrates

Pr Edilton

Pr Luciano

Pr Relrison

***

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

Nome

03/12

Andrea Iris Ribeiro Maciel
Alberto Nicodemus Gomes Lopes Filho

04/12
04/12
04/12
05/12
06/12
07/12
07/12
08/12
09/12

Dilvanice Monteiro Felipe
Natália Wanderley Araújo
Rildo Teixeira Leitão
Cristiano Francisco de Souza
Glória Maria de Sousa Santiago
Vanildo Júnior Campos Lima
Letícia Maria Cavalcanti Gomes
Lídia Teixeira da Rocha

“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

03
03
04
08
08
09

Anos

Casal

Heitor Arôxa Barros e Suellen Brayner Barros
André Gomes Gueiros e Gyzelle Gomes Monteiro Gueiros
Guilherme de Araújo Pires e Wedja Danielle Henrique Pires
Marcos Machado de Morais e Maria Sônia de Morais
Isaac Ximenes Neto e Erika Valeska Ximenes
Rildo Teixeira Leitão e Inacelita de Oliveira Leitão

12
06
19
45
13
50

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

Aniversariantes
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─ ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO ─
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio Coro Boas Novas

Graças a Deus por Jesus Cristo
*Leitura Bíblica: 2 Coríntios 2.14-17
*Oração
*Hino: NC 19 “Rei Sublime”

Nossa Força Vem do Senhor
*Leitura Bíblica: 2 Coríntios 4.7-15
*Oração
*Cântico de Louvor
Somos Renovados no Homem Interior
Leitura Bíblica: 2 Coríntios 4.16-18
Oração de Confissão
Cânticos
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Graças pela Nossa Reconciliação
Leitura Bíblica: 2 Coríntios 5.18-21
Oração de Confissão
Cânticos
Graças pelo Privilégio de Ofertar
*Leitura Bíblica: 2 Coríntios 8.1-5
*Ofertório: NC 107 “Ao Pé da Cruz”
*Oração de Consagração
Música Especial

Vivemos Integralmente para Ele
*Leitura Bíblica: 2 Coríntios 5.11-17
*Ofertório: NC 240 “Louvor Angelical”
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas

Graças pela Sua Palavra Viva e Eficaz
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Ceia do Senhor
*Oração & Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Atentamente Ouçamos Sua Voz
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Hino: NC 105 “A Certeza do Crente”
*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
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