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A CAUSA INDÍGENA NO BRASIL:
RETÓRICA DE UNS, TRABALHOS DE OUTROS
Muito se fala hoje sobre a causa indígena no Brasil. A
preservação de sua cultura, língua, crenças e costumes. As definições
de seus espaços, o modo de vida de seu povo, a preservação de seus
hábitos antigos, e há até quem defenda o seu retorno às florestas e ao
isolamento do “mundo civilizado”. Quase sempre, por trás desta
retórica, as missões cristãs são apontadas como sendo os vilões de
um processo de aculturação dos povos indígenas, como quem está
sufocando a cultura milenar destes povos.
Quero destacar algumas ações dos missionários dentro das
aldeias e tribos para que o leitor faça a sua avaliação madura e sem
preconceitos sobre o trabalho missionário entre os nossos irmãos
indígenas, e como esse trabalho é eficaz em preservar a cultura do
índio, sem perder a mensagem do evangelho.
Dourados está na rota destas ações. Na década de 1920 o
missionário Americano, Rev. Albert Sidney Maxwell percorreu mais
de seis mil quilômetros pelo Brasil, numa expedição que durou um
ano, andando a cavalo e de barco pelos Estados do Rondônia, Acre,
Amazonas e Mato Grosso. Chegou a ser dado por desaparecido. Num
barco que fabricou em Porto Velho, ele subiu pelos rios da Amazonas
visitando aldeias indígenas, em meio aos perigos comuns desta
viagem. E foi o Marechal Rondon quem o aconselhou a visitar
Dourados, pois ele queria trabalhar com alguma tribo que estivesse
em risco de extinção. Ele veio e se achou em seu projeto entre os
índios Kaiwá. Em 1928 fundou aqui a missão Caiuá. Fundou mais
tarde, com o apoio de outros missionários, como o Dr. Nelson de
Araújo, escola e hospital para atender os povos indígenas e o seu
trabalho não foi em vão. O Kaiwá em poucos anos saiu da lista de
povos em processo de extinção.
Mais tarde a missionária Americana, Da. Lorena, chegou a
Dourados para os trabalhos da missão Caiuá, em 1958. Seu foco era
estudar a língua deste povo. Veio sob orientação e incentivo do
Educador Darci Ribeiro, um conhecido defensor da causa indígena no
Brasil, que a incentivou a escrever uma gramática da língua Kaiwá,
para a preservação e desenvolvimento desta língua. Não havia
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─ PASTORAL ─
registro da língua que estava se perdendo. Para melhorar seu contato com o índio, ela
foi morar entre os indígenas, na aldeia, aprendeu e registrou a língua Kaiwá, fez curso de
doutorado em linguística, sendo sua monografia na língua Kaiwá e produziu a gramática
da referida língua. Se dedicou depois à tradução da Bíblia, trabalho realizado com o
apoio do missionário John Taylor e que veio a ser terminado em 2013 pelo casal de
missionários Cristiano e Eliane, da Missão ALEM. Hoje, cerca de 80% do material que o
Kaiwá tem em sua língua é traduzido pelos missionários, de conteúdo Bíblico e também
de instruções nas diversas áreas da vida. E assim a língua desta tribo foi preservada e
ampliado o seu estudo.
Estou falando do Kaiwá, mas esta é a realidade da maioria das tribos indígenas
do Brasil. Acabo de chegar de uma viagem pelo Alto do Amazonas, entre os tikunas, uma
tribo que pode contar história semelhante. A revista Veja trouxe recentemente uma
matéria do jornalista Roberto Pompeu de Toledo, intitulada “O Último da Fila”,
contando a história da etnia taushiro, povo da Amazonas Peruana, que vai se extinguir
agora com a morte do ultimo sobrevivente, Amadeo, cujas palavras que ele fala em sua
língua nativa são textos Bíblicos fruto dos trabalhos da missionária-linguista Nectali
Alicea, uma Americana, que fez o registro desta língua anotando as palavras que lhes
eram ditadas pelos nativos.
O que chamo a atenção é para o fato de que grande parte do acervo, registro
das línguas e preservação do patrimônio cultural dos povos indígenas, está diretamente
ligado ao trabalho dos missionários entre estes povos. Estes missionários não são os
vilões da cultura destes povos, mas, em muitos casos o pouco apoio que eles têm para a
preservação de suas vidas, e depois de sua língua e cultura. Além de levar o doce
presente da mensagem de salvação e esperança a todas as tribos, povos línguas e
nações, conforme a ordem de Jesus Cristo.
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(Rev Ildemar Berbert - Igreja Presbiteriana de Dourados, MS)
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
RELATÓRIO MISSIONÁRIO
"Para todas as realizações há um momento certo; existe sempre um tempo apropriado para
todo o propósito debaixo do céu.” Eclesiastes 3:1

Sabemos que os irmãos nos acompanham como família, então primeiramente
daremos as informações dos nossos filhos:
Valter e Luane, também missionários da Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB),
entre o povo Katxuyana, no Pará. No mês de novembro estiveram na aldeia conhecendo as
pessoas e a região e participaram de um projeto comunitário.
Elton Júnior está experimentando uma nova fase na vida pós AVC. Ele tem certa
autonomia de movimentos, contudo ainda não está habilitado para voltar ao trabalho. E com a
graça de Deus está aprendendo a conviver com as limitações das sequelas deixadas pelo AVC.
Nosso último trimestre de 2017, foi marcado de muitas viagens percorrendo cidades,
pregando em várias igrejas, apresentando relatório e divulgando a obra missionária, relatando
os feitos do Senhor em nós e através de nós no campo missionário.
No momento, para nós é tempo de buscar saúde, tempo de se cuidar. Estamos de
licença para tratamento de saúde da Lourdes. Depois de um período entre Recife e Paulo
Afonso, fazendo exames, os médicos a encaminharam para São Paulo. Ela precisa fazer uma
biópsia muscular, esse exame é de alto custo, porém necessário para descobrir a causa das
dores e a perda da força dos músculos das pernas e braços e fazer o tratamento adequado.
Orem conosco pela saúde da minha esposa e que Deus nos use por onde ele nos levar!
O povo Deni, continua necessitado de conhecer o único e verdadeiro Deus.
Continuem intercedendo pela equipe missionária que lá se encontra e pela firmeza do
Zabieravi e família e pela edificação da Igreja de Cristo nessa nação. Grandes são os desafios! E
nos submetemos aos planos de Deus para nós na sua seara.
Orem conosco, pois temos que tomar decisões importantes, e como os irmãos
sabem decisões não são fáceis de serem tomadas.
Nossa gratidão a Deus por suas vidas envolvidas nas nossas através da vossa
amizade, orações e ofertas. Muito nos alegrou a notícia de que estarão por mais um ano
envolvidos conosco! As ofertas que nos enviam são expressões do cuidado de Deus para
conosco! Que o Senhor vos retribua graciosamente.
Últimas notícias. Já estamos em São Paulo (27/02). Ontem fomos ao neuromuscular.
Ele pediu que no momento, adiasse a biópsia muscular. Que fizesse primeiro uma Ressonância
Magnética Muscular (não havia feito esse exame ainda). Esse exame é importante para
mostrar a região onde está a lesão nos músculos, para biopsiar no lugar certo. Caso contrário,
pode colher material para exame no lugar errado e não identificar o problema. Esse exame é o
dobro do valor do primeiro (R$9.860,00), mas contactamos com irmãos na cidade de Anápolis
(GO), que tem um médico amigo que fará por um valor bem mais em conta (R$2.000,00).
Então, dependendo do resultado desse exame, o médico pedirá a biópsia muscular.
Em Cristo,
Pr. Elton e Miss. Lourdes Chaves
Espaço missionário
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Queridos irmãos, da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, graça e paz.
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
MINISTÉRIO MATURIDADE | No dia 10/03 (sábado), a maturidade fará um passeio
para Porto de Galinhas (casa da família Lacerda). Quem já fez a inscrição e não efetuou o
pagamento, procure irmã Reynilda Oliveira afim de fazê-lo e garantir a vaga. A saída será
da igreja às 06h30.
MINISTÉRIO DE MISSÕES EM MARÇO | Nos dias 20 a 23/03 haverá o VIII – Encontro
de Esposas de Obreiros – EEO. Ore por essa programação e se coloque a disposição para
ajudar.
ACAMPAMENTO JUVENTUDE PIPR | Nos dias 29/03 a 01/04 ocorrerá o
Acampamento da Juventude. Local: Acampamento Maré Mansa em Aldeia, km 14.
Incentive os jovens a participarem deste momento de comunhão e estudo da Palavra de
Deus. Interessados procurar diretoria da juventude na área de convivência após os cultos.
LIVRETO CADA DIA FAMÍLIA | Já estamos com os livretos disponíveis para serem
adquiridos e distribuídos pela igreja. O custo é de R$ 1,00. Peça a quantidade que precisar
para distribuir entre vizinhos, amigos, familiares, colegas de trabalho, funcionários, etc.
Interessados entre em contato com a secretaria da igreja durante a semana e informe
quantos exemplares você deseja adquirir.
CORO BOAS NOVAS | O Coro Boas Novas retomou suas atividades na quinta-feira
(15/02). Interessados em participar procurar Klésia no email klesiagarcia@hotmail.com
ADMINISTRAÇÃO PIPR | Por questão de segurança, em caso de extrema necessidade,
se o membro da PIPR precisar usar o estacionamento da igreja, principalmente à noite,
faz-se necessário comunicação com a administração com até 24h de antecedência para a
vigilância ter conhecimento.
EMPRÉSTIMO DE LIVROS BIBLIOTECA BENEDITO MATOS | Se você lembrar
que pegou emprestado algum livro da biblioteca, olhe sua estante e se já foi feita a
leitura, por gentileza, devolva. Percebemos a falta de alguns livros e não há registro na
pasta de identificação. Qualquer membro pode pegar um livro emprestado, caso você
se interesse procure a secretaria da igreja durante a semana, registre e cumpra o tempo
determinado de leitura e renovação de pedido. Agradecemos a compreensão.
LIVROS PR ICLAYBER | Caso você tenha sido aconselhado pelo Pr Iclayber e esteja
com algum livro dele, por gentileza devolva na secretaria da igreja.
RECEBIMENTO NOVOS MEMBROS | O Conselho da PIPR em sua reunião do dia
23/02/18 recebeu como membros os seguintes irmãos e famílias: Ari Guilherme Silva e
Magnólia Dias da Silva (transferência IP Graças); Alexandre de Andrade Araújo e Joyce
Danielle da Cunha Figueiredo Araújo e seus filhos Noah, Rúben e Lara Figueiredo
Araújo (IP Graças); Severino Barbosa dos Santos (jurisdição Ex ofício IP Graças);
Adriane Cézar Barros e Márcia Maria de Souza (jurisdição à pedido); Moisés Moreno de
Souza (restauração). Também foram recebidos por batismo, após profissão de fé, os
irmãos: Jéssica Carla Costa Baé e o casal Luiz Filipe Andrade Melo e Bruna do
Nascimento Torres de Melo.
DOAÇÃO | A IP Torre está precisando de doação de 2 bicicletas em boas condições de
uso, afim de usar para evangelização no bairro e fazer visitas aos irmãos.
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─ CRIANÇAS DE PRIMEIRA ─
AVISOS :
1. Senhores pais, hoje não haverá Crianças de Primeira. Vamos estar
todos juntos no culto solene, quando haverá também a Ceia do Senhor.
2. Continuamos com a campanha para arrecadação de alimentos para o
Vale do Senhor. Conversem com seus filhos sobre a importância de ajudarmos,
aproveite e fale um pouquinho sobre o Vale do Senhor, e o trabalho que eles
fazem lá. Vamos ensinar os nossos filhos a praticar o que temos aprendido. "...
amarás o teu próximo como a ti mesmo." (Lucas 10:27).
3. Próximo domingo continuamos com o currículo As Parábolas de Jesus,
com a lição O Filho Pródigo. Leiam com as crianças essa Parábola, e meditem
com elas sobre o assunto.

Queridos irmãos, este espaço servirá para orientações e informações
da junta diaconal.
Ÿ Solicitamos que não entrem com água ou comida no templo por
questão de higiene e prevenção de acidentes;
Ÿ Não estacione seu veículo em frente ao local de abastecimento de
oxigênio da clínica;
Ÿ Os banheiros, cujo acesso se dá pela área do Ministério Infantil, é de
uso EXCLUSIVO das crianças;
Ÿ Solicitamos aos pais que não levem brinquedo para as crianças no
templo;
Ÿ Estimulamos os irmãos que baixem o APP da igreja para acompanhar
as programações, visualizar o boletim e muito mais.

─ PLANO DE LEITURA BÍBLICA SEMANAL ─
04/3 Dia do Senhor 4
05/3 Segunda-feira
06/3 Terça-feira
07/3 Quarta-feira
08/3 Quinta-feira
09/3 Sexta-feira
10/3 Sábado

Dia
□ Lv 24-25
□ Lv 26-27
□ Nm 1-2
□ Nm 3-5
□ Nm 6-7

Noite
□ Hb 9
□ Hb 10
□ Hb 11
□ Hb 12
□ Hb 13

Família
□ Sl 81:1-7
□ Sl 81:8-16
□ Sl 112:1-4
□ Sl 112:5-10
□ Sl 64

Organizado por Vinícius Silva Pimentel sob a Licença Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).
Crianças de primeira, Junta PIPR e Plano de leitura bíblica
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─ DIACONIA PIPR ─
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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;
ŸShewa Vasconcelos;
ŸVanildo Lima;
ŸZulmira de Carvalho.

ŸAndré Jackson e Ada Luiza
(pedido de Zilma);
ŸAntônia Brandão (mãe de
Alcir);
ŸDavi Silveira (seminarista
da IP da Madalena);
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 ─
04 a 10 de março

11 a 17 de março

Presbíteros

Fernando Guerra

Fernando Trajano

Diáconos

Antônio Carlos
Dennis Cavalcanti
Heitor Arôxa
Israel Selva
José Bartolomeu
Pedro Selva

David Arcoverde
Fernando Ângelo
Francisco Júnior
Guilherme Pires
Ivaldo Moraes
Klaus Wagner

Sistema de som

Klaus Wagner/Dennis

Klaus Wagner/Dennis

Pianista Congregacional

Oração (Terças-feiras)

Klésia Andrade
Pr Luciano Carvalho

Klésia Andrade
Pr Cláudio Albuquerque

Doutrina (Quintas-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala
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Equipes

─ 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

05/03

André Azevedo Pester Gomes
Antônio de Carvalho Silva Gueiros Neto
Marilene Luiz da Silva

05/03

Raul Ribeiro César
Sarah Brayner Barros

05/03
06/03

Fernando Luiz Alves Guerra

06/03
06/03
08/03

Filadelfo Figueiredo Júnior
Lídia Carneiro Vieira Santos
Bruna Lippo Pedrosa

09/03

Stefane Baía Morelli Rossiter
Manoel Gregório Neves Seixas

10/03
10/03

Vitor de Moraes Pinheiro Gomes

─ 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

10

Anos

Casal

Luciano Carvalho do Nascimento e Ranielle Cordeiro Carvalho

17

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

Aniversariantes
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05/03
05/03
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio Instrumental

O Senhor é Por Nós
*Leitura Bíblica: Isaías 64.1-4
*Oração
*Hino: NC 11 “Trindade Santíssima”

Jesus é Nosso Acesso ao Pai
*Leitura Bíblica: João 6.44-47
*Oração
*Hino: NC 04 “Culto à Trindade”
Jesus é o Pão do Céu
Leitura Bíblica: João 6.48-58
Oração de Confissão
Cânticos
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O Senhor é a Nossa Justiça
Leitura Bíblica: Isaías 64.5-12
Oração de Confissão
Cânticos
O Senhor é Deus Provedor
*Leitura Bíblica: Isaías 65.17-25
*Ofertório: NC 21 “Deus de Abraão”
Oração de Consagração
Música Especial

Jesus é a Vida Eterna
*Leitura Bíblica: João 6.22-27
*Ofertório: NC 38 “Louvores Sem Fim”
Oração de Consagração

Sua Palavra nos Edifica
Mensagem – Sem. Jaidson Araújo
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Jesus é a Palavra da Vida
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Ceia do Senhor
Cântico “Meu Coração Te Louva”
*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

8 | Programação litúrgica e atividades semanais

