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Fundada em 10 de agosto de 1873

UMA IGREJA EM FESTA
“Quando o senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem
sonha, […] entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor
tem feito por eles. Com efeito, grande coisas fez o Senhor por
nós; por isso, estamos alegres.”
Salmo 126:1-3
A Primeira Igreja Presbiteriana do Recife está em festa,
“a nossa boca encontra-se cheia de riso, e a nossa língua, jubilosa
de alegria” (Sl.126:2ª). No dia 10 de agosto de 1873 iniciou-se o
trabalho de plantação de nossa igreja. Cinco anos depois, no dia
11 de agosto de 1878, ela era organizada com o nome de Igreja
Presbiteriana de Pernambuco. Em 1910 passou a ser chamada
de Igreja Presbiteriana do Recife, e mais tarde tomaria
definitivamente o nome de Primeira Igreja Presbiteriana do
Recife. Em 1956 a igreja sofreu uma traumática cisão que a
deixou sem lugar para se reunir. Na ocasião, os poucos
membros que permaneceram na Igreja Presbiteriana do Brasil
ficaram sem templo e sem qualquer instalação. No entanto, eles
não se deixaram abater. Eles deram suas vidas e esforços para
reconstruir a Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Desde
então a nossa igreja tornou-se peregrina, sem um lugar
definitivo e sem uma estrutura adequada. Nossa Igreja
peregrinou por vários endereços como a Rua Nova, Rua da
Palma, Rua Joaquim Nabuco, e por fim, na Rua das Creoulas.
Passados sessenta e um anos desde aquele momento,
agradecemos a Deus por tudo que passamos, visto que isso nos
fortaleceu. Somos gratos por Ele nos ter providenciado esse
espaço que ocupamos já a duas décadas. No entanto, sempre
tivemos no pensamento que ocupávamos instalações
adaptadas e por vezes não tão adequadas às necessidades da
Igreja local. Mas, agora, o tempo da peregrinação chegou ao seu
fim. Agora podemos contemplar o sonho de um novo e
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─ PASTORAL ─
definitivo espaço. Instalações que nos possibilitarão continuar cumprindo com
mais excelência a missão que nos foi confiada. Há muito sonhávamos em ter uma
estrutura que nos possibilitasse ser mais e mais úteis no auxílio e na preparação de
pessoas para a expansão do reino de Deus.
Vimos o projeto de construção tomando forma. Acompanhamos o
levantar de um belo templo espaçoso, confortável e adequado ao Culto que é
devido ao nosso Deus. Além de um amplo ambiente e instalações adequadas para
seminários, conferências, congressos e cursos de treinamento teológico e
missionário. Ainda, no futuro, no projeto, contaremos com um bloco de educação
cristã para adultos e educação infantil. Tudo isso com boa área de circulação,
recepção, convívio e estacionamento para receber bem nossos membros,
convidados, visitantes, obreiros, missionários e congressistas.
Durante todo o tempo de planejamento, elaboração de projetos e
reuniões, nós temos visto o Senhor nos abençoando com um projeto arquitetônico
moderno, arrojado e belíssimo. Temos visto Deus colocar no coração de pessoas o
desejo de darem ofertas, e os recursos necessários têm sido providenciados.
Muitos de nossos irmãos, profissionais, ofereceram seus serviços e precioso tempo
para elaborar e executar os vários projetos de cálculo, hidráulico, elétrico,
paisagismo e etc. Hoje, ao inaugurarmos essa primeira etapa da construção, nós
podemos louvar a Deus com ações de graça porque Ele supriu cada uma das nossas
necessidades. A campanha do compromisso de ofertas para a construção foi nos
motivou e envolveu toda a Igreja. Os irmãos responderam, mesmo acima de suas
posses. Estamos felizes e glorificando ao nosso Deus por tudo isso.
Em meio a todos esses desafios e tempos de crise, não deixamos de
investir em nossas Congregações. Construção do templo da CP Aliança,
compramos o terreno e concluímos a primeira etapa da construção da CP Nazaré
da Mata. Neste período organizamos a CP da Torre em Igreja, ajudamos a Igreja do
Vasco, organizada em janeiro de 2014, a construir o seu templo que esta em pleno
funcionamento e já se expandindo. A CP Aldeia muito em breve estará sendo
organizada em Igreja. A CP de Vicência vem crescendo em número de convertidos
cada vez mais. O trabalho em Itambé começa a dar seus primeiros frutos. Abrimos
mais um campo de plantação de igreja, desta vez, na cidade de Goiana/PE.
O Senhor nos tem abençoado no investimento em educação cristã,
missões, evangelização, plantação e organização de novas igrejas. O Conselho tem
tido o compromisso de não deixar de investir em qualquer outra área da igreja por
causa de construção. Têm sido incontáveis as bênçãos que nos mostram que nosso
Deus está por trás desses sonhos e projetos. Já vencemos muitos empecilhos.
Questões burocráticas de órgãos públicos, somados a política pública municipal
que dificultava o progresso de igrejas protestantes. Mas, essas coisas ficaram para
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trás, são etapas vencidas. No domingo passado celebramos o último culto solene
na nave antiga. No próximo ano o local abrigara o Departamento infantil de nossa
igreja. Ontem inauguramos e consagramos esse novo lugar ao Senhor. Aqui
ofereceremos a Ele a nossa gratidão, cantaremos seus louvores, elevaremos a Ele
as nossas vozes em oração e súplica. Aqui, ouviremos a Sua Voz na exposição de
Sua Santa Palavra. Certamente, vivenciaremos a promessa feita a Israel, “a glória
dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor [...] e neste lugar darei
a minha paz” (Ageu 2:9).
Agora, que realizamos esse sonho, convidamos a igreja a se colocar
diante de Deus em gratidão. Em primeiro lugar, agradecer por todas as bênçãos
derramadas sobre essa empreitada. Todas as bênçãos derramadas e as
conquistas, até aqui, são sinais da confirmação de Deus, e nos faz convictos de que
esse projeto é resultado do Seu querer para a nossa igreja. Segundo, louvar a Deus
pelo compromisso demonstrado por cada irmão com as coisas de Deus. Pois, ao
serem desafiados a priorizar as coisas de Deus, não incorreram no erro dos
israelitas, os quais negligenciaram a Deus e priorizaram suas próprias coisas e
confortos. Ao contrário, atenderam ao chamado do Senhor, e não tiveram que
ouvir da parte do Senhor: “Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a Casa do
Senhor deve ser edificada. Veio a mim a Palavra do Senhor dizendo: Acaso, é tempo
de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas?”
(Ag.1:2,4).
Quão bom é observar o ensino de Jesus contido na oração dominical: “Pai
nosso que estais no céu, que Teu Nome seja glorificado, que Teu Reino [domínio]
venha, e que Tua Vontade seja feita entre nós, como nos céus.” (Mt.6:9,10).
Devemos, antes de tudo, orar e nos inquietar pelas coisas de Deus (Seu Nome, Seu
Reino e Sua Vontade), não pelas nossas próprias coisas, pois, essas, Ele mesmo
cuida: “Buscai, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus, e Sua justiça, e as demais
coisas vos serão acrescentadas.” (Mt.6:33). Disponha em seu coração a
consagração de seus bens e os recursos que o Senhor lhe tem providenciado para
ser investido no avanço e proclamação do Seu Reino. Disponha-se a clamar a Deus
pelo envio dos recursos necessários para execução das próximas etapas de projeto
de construção.
Que o desejo de nosso coração seja ver o Nome do Senhor ser santificado,
exaltado, glorificado e temido, e querer ver seu reino e domínio vir sobre nossas
vidas e Sua vontade ser estabelecida em nosso meio, da mesma forma que no Céu.
Que toda louvor, honras e glórias sejam dadas ao nosso grandioso Deus. Parabéns
a PIPR pela disposição e empreendimento na construção dessa obra para a glória
do Senhor dos céus e da terra.
Rev. Cláudio Albuquerque
Pastoral
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
RELATÓRIO MISSIONÁRIO
‘‘Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhe serem
desconhecidos.’’ (1 Jo 3:5)
Olá queridos irmãos,
Ainda feliz, pela calorosa recepção durante os dias que estive no Recife, as
orações, os ‘‘mimos’’, pela oportunidade de participar do XVI CBPL, isso tudo me faz
lembrar o versículo acima. Agradeço por ser parceiro nessa jornada e compartilhar
comigo da história que o nosso Deus tem escrito. Num pequeno espaço como este não há
como compartilhar tudo que gostaria, mas escolhi algumas das maravilhas que o Senhor
da Seara me concedeu, desde que cheguei no Pará, a fim de que a igreja dEle possa louválo e bendizê-lo por seus maravilhosos feitos. Soli Deo Gloria!!!
Fica aqui minha palavra de gratidão a toda a PIPR e o Ministério de Missões, que
nos tem abraçado com orações e muito mais, saibam que isso alegra e soma muito na vida
de qualquer missionário. Sozinhos não poderíamos ‘‘narrar todas as Suas maravilhas’’ e
colher frutos tão araciosos.
Missionária Maria Edilene (Conceição do Araguaia/Pará)

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.
PROJETO MELHOR IDADE EM MOVIMENTO | Próximo dia 19/12(terça-feira) às
15h, haverá mais um encontro da maturidade, convidamos os irmãos para uma animada
reunião. Vamos contar as bênçãos!
REUNIÃO DO CONSELHO | No dia 22/12 às 20h haverá reunião do conselho. Orem por
este momento.
JORNAL BRASIL PRESBITERIANO | Assinatura ou renovação da IPB. Valor: R$ 25,00
(anual). Responsável: Norma Lacerda
DOAÇÃO | O Centro Presbiteriano de Apoio a Criança (CPAC) em Umarizal/RN está
precisando de kimono para criança. Caso você tenha e possa doar procure Norma
Lacerda.
RELATÓRIOS MINISTERIAIS | Os líderes dos departamentos precisam enviar os
relatórios até o final de dezembro para o secretário do Conselho Pb Jamim Santos.
Também pode ser enviado por email jamimpai@gmail.com .
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.
Espaço missionário e 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.;
ŸShewa Vasconcelos;
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.
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─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

17 a 23 de dezembro

24 a 30 de dezembro

Presbíteros

Josimar Henrique

Severino Gomes

Diáconos

Fernando Ângelo
Francisco Júnior
Guilherme Pires
Klaus Wagner
Ivaldo de Moraes

Aurilo Daniel
Bruno Henrique
Daniel Reinaux
Jorge Osvaldo
Manoel Rubens
Marcelo Barbosa

Sistema de som

Klaus Wagner/Dennis

Klaus Wagner/Dennis

Regente Congregacional

Oração (Terças-feiras)

Sebastião Ventura
Pr Cláudio Albuquerque

Sebastião Ventura
Pr Luciano Carvalho

Doutrina (Quintas-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês
Mês Dia

Itamaracá

Aldeia

Nazaré

Aliança

Vicência

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

17/12

José Carlos Medeiros da Silva Sobrinho
Marina Wanderley Selva

18/12
19/12
20/12
20/12
20/12
20/12
20/12
21/12
22/12
22/12
22/12
22/12
23/12
23/12

Maria Clara Altino César
Andreza Carine Lacerda de Oliveira
David Muniz de Araújo
Lutero Teixeira da Rocha
Maria Eduarda Rodrigues Pessoa
Paulo André de Melo Selva
Samuel Moura de Lyra
Ana Lúcia Gomes Wanderley Araújo
Ivson Vilela Guerra
Jonyplácido Gattás da Silva
Nicolas Moraes Barros Gattás
Manuela Gomes Gueiros Pires
Sérgio Reinaux

─ 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

17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21
22
22

Anos

Casal

Severino Gomes Filho e Azenate Arcoverde Gomes
Clodoveu Silva e Cláudia Junia Vilela Silva
Ruy Ferrerira Costa e Iramar Yolanda Costa
Washington Amorim Júnior e Maraçane de França Amorim
Brivaldo Feliciano da Silva e Jacqueline Soraya Silva
Ivson Vilela Guerra e Flávia Roberta Guerra
Fernando Trajano Júnior e Ana Henriqueta Trajano
Roberto Limeira Lima e Andreza Carine de Oliveira
Edson Vieira Santos e Lídia Carneiro Vieira Santos
Daniel Reinaux Gomes e Rute Carneiro Gomes
Wilson Durães Júnior e Cybelle Mayra Costa Durães
Virgínio Henrique Neumann e Leila Jeane Lins Neumann
Josimar Henrique da Silva e Giseli de Matos Henrique

35
40
45
46
24
30
25
15
26
26
21
29
44

*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 Coro Boas Novas

Celebrai com Júbilo ao Senhor
*Leitura Bíblica: Salmo 100
*Oração
*Cântico de Louvor

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica: Isaías 42.10-12
*Oração
*Hino NC 42 “O Grande Amor de Deus”
Confissão de Pecados
Leitura Bíblica: Isaías 43.22-25
Oração de Confissão
Cânticos

Pois Ele Restaurou Nossa Sorte
Leitura Bíblica: Salmo 53
Oração de Confissão
Cânticos
Ao Senhor Pertence a Terra
*Leitura Bíblica: Salmo 24
*Ofertório: NC 239 “Nasce Jesus”
*Oração de Consagração
Música Especial
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Vamos Ouvi-lo com Reverência
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Consagração de Dízimos e Ofertas
*Leitura Bíblica: Isaías 45.1-7
*Ofertório: NC 239 “Nasce Jesus”
*Oração de Consagração
Ordenação ao Sagrado Ministério
Coro Boas Novas
Exposição das Escrituras Sagradas
Mensagem – Rev. Wilson Durães Jr
Cântico “Maior Amor”
*Oração & Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

Notícias de Primeira
*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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