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A contribuição cristã é graça concedida
A contribuição cristã é bíblica. Não precisamos ter
constrangimento em tratar do assunto. Infelizmente, muitos
líderes religiosos, movidos pela ganância e regidos por uma
falsa teologia, exploram o povo em nome de Deus, usando
mecanismos nada ortodoxos, para vender seus produtos,
criados na fábrica do misticismo, para auferirem lucro em
nome da fé. Esses desvios da sã doutrina e da ética cristã, que
trazem enriquecimento para uns e vergonha para todos, têm
levado muitos crentes a serem refratários com respeito à
mordomia dos bens. O extremo de uns, entretanto, não pode
nos levar para outro polo. Devemos cingir nossa fé e nossa
conduta apenas pela Palavra de Deus.
Com respeito à contribuição cristã, precisamos
observar duas coisas:
Em primeiro lugar, os dízimos. A entrega fiel de dez
por cento de tudo quanto ganhamos para o sustento da obra
de Deus é um ensino presente tanto no Antigo como no Novo
Testamento. Não temos o direito de subestimar os dízimos
nem de subtraí-los. Não compete a nós administrá-los.
Devemos entregá-los com integralidade, alegria e gratidão
para a manutenção da Casa de Deus e a expansão do seu reino.
Em segundo lugar, as ofertas. O apóstolo Paulo, na
segunda epístola aos coríntios, trata dessa matéria de forma
esplêndida. Ali nos oferece alguns princípios que vamos, aqui,
destacar:
Primeiro, a oferta é graça mais do que obrigação
(2º Co 8.1). Graça é um favor imerecido. É Deus quem nos dá o
privilégio de assistirmos os santos, socorrermos os
necessitados e sermos seus cooperadores no avanço de sua
obra.
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─ PASTORAL ─
Segundo, a oferta não é resultado da abundância do que temos no
bolso, mas da generosidade do nosso coração (2º Co 8.2). As igrejas da
Macedônia, mesmo passando por muitas provas de tribulação, manifestaram
abundância de alegria, e mesmo suportando profunda pobreza,
superabundaram em grande riqueza de generosidade, ao contribuírem para
os pobres da Judéia. A contribuição cristã é um privilégio e não um peso. Deve
ser feita com alegria e não com pesar.
Terceiro, a oferta deve ser voluntária e proporcional (2º Co 8.3,4).
Contribuir por coação ou constrangimento não tem valor aos olhos de Deus. A
contribuição deve ser espontânea, e também, proporcional. Os crentes da
Macedônia ofertaram na medida de suas posses e mesmo acima delas. A
contribuição não é para trazer sobrecarga para uns e alívio para outros, mas
para que haja igualdade. Para usar uma linguagem bíblica, “o que muito colheu
não teve demais; e o que pouco, não teve falta”.
Quarto, a oferta é uma dádiva da vida, mais do que de valores
financeiros (2º Co 8.5). É fácil entregar uma oferta financeira a uma pessoa
necessitada, sem entregar com ela o coração. Os macedônios deram-se a si
mesmos primeiro ao Senhor, depois fizeram a oferta aos pobres da Judéia.
Antes de trazer nossa oferta, precisamos trazer nossa vida. Primeiro Deus
aceita o ofertante, depois recebe a oferta: “Agradou-se o Senhor de Abel e de
sua oferta; ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou.” (Gn4:4,5).
Quinto, a oferta é uma semeadura recompensada por Deus com
farturosa colheita (2º Co 9.6). Quando ofertamos para atender à necessidade
dos santos, estamos fazendo uma semeadura. Quem semeia pouco, colhe
pouco; quem semeia com fartura, com abundância ceifará. O bem que
fazemos aos outros vem sobre nós mesmos e isso da parte do Senhor. Quem
dá ao pobre, a Deus empresta. A alma generosa prosperará. A semente que se
multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. É Deus quem nos dá
semente para semear. É Deus quem supre e aumenta a nossa sementeira. É
Deus quem multiplica os frutos da nossa justiça. É Deus quem nos enriquece
em tudo, para agirmos com toda generosidade, a fim de que sejam tributadas
a Ele, as ações de graças. Quando socorremos os santos, isso não apenas supre
as necessidades deles, mas também, redunda em ações de graças a Deus.
Que Deus nos mova à generosidade e nos faça mordomos fiéis na
administração dos bens a nós confiados!
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Rev. Hernandes Dias Lopes

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
VII ENCONTRO REGIONAL DE ESPOSAS DE OBREIROS
EM PARCERIA COM A PIPR 21 À 24/03/17
É um privilégio participar do ‘‘Encontro de Esposas de Obreiros’’,
promovido pela Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, que nos oferece temas
relevantes para nós mulheres, esposas e missionárias.
Durante todo Encontro, Deus fala aos corações através dos preletores
convidados pelo Ministério de Missões da PIPR, irmãos que doam seu tempo, sua
atenção, seu carinho em nos receber, acolher, ouvir, isso é um precioso presente
de Deus. O Encontro de Esposas de Obreiros é uma oportunidade de renovação,
motivação, comunhão, alimento espiritual e de momentos importantes nos quais
as esposas tem a oportunidade de compartilhar sobre seus desafios, suas lutas,
seus medos, e nesse compartilhar percebemos como somos fortes, ativas,
determinadas e ousadas quando dependemos do Senhor Deus em tudo que
fazemos. Quando reconhecemos sua graça, misericórdia e bondade em nosso
ministério percebemos como agraciadas somos.
Nossa gratidão a Deus, à Primeira Igreja Presbiteriana do Recife e a Junta
de Missões Nacionais, que nos proporcionaram momentos edificantes e
marcantes em nossas vidas.
Missionária Fabiana Correia Alves
(extraído da Revista Ação missionária, nº 43 - 2017)

─ DIACONIA PIPR ─
Queridos irmãos, este espaço servirá para orientações e informações
da junta diaconal.
Ÿ Irmãos, mantenham seus celulares, preferencialmente, desligados
durante o culto.
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 Orientamos aos irmãos que respeitem os espaços de
estacionamento, objetivando aproveitar o máximo possível as vagas existentes.
Espaço missionário e Diaconia PIPR
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
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.
CASAIS DE PRIMEIRA | Está chegando o dia da primeira reunião dos casais de nossa
igreja. Dia 24/03, às 19h, no salão do DI da PIPR. Não deixe de participar conosco desse
momento de devocional, cânticos, lanche e confraternização!
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.
TRANSFERÊNCIA DE MEMBROS | O Conselho da PIPR em sua reunião do dia
23/02/18 concedeu transferência para a IP Torre dos irmãos: Cybelle Durães, Celso
Lopes, Henrique Neumann e ao casal José Geraldo e Ana Maria Selva. Rogamos as
bênçãos de Deus sobre suas vidas e da nossa Igreja-filha mais recente.
EBD | As lições da EBD continuam sendo vendidas pelo nosso Irmão João Marcelo.
AGRADECIMENTO | O Pr. Wilson Durães agradece ao casal que doou as duas
bicicletas para a Igreja Presbiteriana da Torre (Evangelização e visitação). Que Deus os
abençoe.
DOAÇÃO | O Projeto Barnabé também está precisando de duas bicicletas, para
serviços externos e visitas nos lares. Pedido do Pr. Wilson.
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─ PLANO DE LEITURA BÍBLICA SEMANAL ─
11/3 Dia do Senhor 4
12/3 Segunda-feira
13/3 Terça-feira
14/3 Quarta-feira
15/3 Quinta-feira
16/3 Sexta-feira
17/3 Sábado

Dia
□ Nm 8-11
□ Nm 12-14
□ Nm 15-18
□ Nm 19-21
□ Nm 22-25

Noite
□ Cl 1
□ Cl 2
□ Cl 3
□ Cl 4
□ Lc 1

Família
□ Sl 28:1-2
□ Sl 28:3-5
□ Sl 28:6-9
□ Sl 113:1-3
□ Sl 113:4-9

Organizado por Vinícius Silva Pimentel sob a Licença Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).
Anotações e Plano de leitura bíblica
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─ 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;
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 ─
11 a 17 de março

18 a 24 de março

Presbíteros

Fernando Trajano

Josimar Henrique

Diáconos

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

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

Sistema de som

Klaus Wagner/Dennis

Klaus Wagner/Dennis

Pianista Congregacional

Oração (Terças-feiras)

Klésia Andrade
Pr Cláudio Albuquerque

Klésia Andrade
Pr Luciano Carvalho

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

11/03

Gabriel Oliveira Cavalcanti
Isabel Lins Neumann
Rafael Ribeiro Revoredo

12/03

Ana Patrícia Sérgio Barreto
Esdras Reinaux Gomes

12/03
12/03

Leonardo Selva de Mendonça

13/03
14/03
15/03

Shewa Aires Vasconcelos
Igor Gabriel da Cunha Figueiredo
Iramar Yolanda de Oliveira Costa

15/03

Otávio Gomes Gueiros
Gabriela Carneiro Gomes

16/03
16/03
17/03
17/03

Paloma Vieira Nêgris Alves
Alexsandra Martiniano dos Santos Silva
David Brayner Barros

─ 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

11
12
15

Anos

Casal

Eduardo Vitalino Mendonça e Maria de Carvalho Mendonça
Otávio Gomes Gueiros e Larissa Rossiter Gonzaga Gueiros
Raul Ribeiro César e Maria Angélica Altino César

01
07
15

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

Aniversariantes
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11/03
11/03
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio Boas Novas

Grande é a Fidelidade do Senhor
*Leitura Bíblica: Lamentações 3.22-25
*Oração
*Hino: NC 132 “Vivificação”

Minha Alma Anela por Deus
*Leitura Bíblica: Salmo 42.1 e 2
*Oração
*Cântico de Louvor
Diante dEle Derramo Minha Alma
Leitura Bíblica: Salmo 42.3-11
Oração de Confissão
Cânticos
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Esquadrinhemos os Nossos Caminhos
Leitura Bíblica: Lamentações 3.40-42
Oração de Confissão
Cânticos
O Senhor Nos Remiu a Vida
*Leitura Bíblica: Lamentações 3.55-58
*Ofertório: NC 135 “Mais de Cristo”
*Oração de Consagração
Música Especial

Em Seu Altar Renovo Minha Vida
*Leitura Bíblica: Salmo 43
*Ofertório: NC 19 “Rei Sublime”
*Oração de Consagração
Coro Boas Novas

A Minha Porção é o Senhor
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

A Minha Alma Tem Sede de Deus
Mensagem – Rev. Joselito Gomes
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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