Boletim Dominical nº 12 ano 140

01 de abril de 2018

Fundada em 10 de agosto de 1873

Organizada em 11 de agosto de 1878

É lícito tomar parte em manifestações públicas?
Qual deve ser o envolvimento da igreja nessas questões?
“Procurai a paz da cidade... e orai por ela ao SENHOR;
porque na sua paz vós tereis paz” (Jr 29.7)

Pastor Emérito: (in memoriam)
Rev. Benedito Matos
Equipe pastoral
Pastor Efetivo:
Rev. Cláudio Albuquerque
Pastor Auxiliar:
Rev. Luciano Carvalho
Pastores
Evangelistas/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

Os governos civis foram instituídos por Deus para reger
manter a ordem e paz nas comunidades civis. Para isto, têm o poder do
uso da espada (justiça), da cobrança de impostos (para serviço da
sociedade) e o poder de legislar em prol do bem comum (Rm 13.1-7). A
igreja deve então obedecer e respeitar as autoridades. No entanto, se
o Estado exigir coisas contrárias à Palavra de Deus, os cristãos têm a
obrigação de não obedecer, porque “antes, importa obedecer a Deus
do que aos homens” (At 5.29).
Também a igreja se relaciona com o Estado no âmbito da
Endereço
moralidade. Dessa forma, ela tem a tarefa de se posicionar Rua das Creoulas,
156, Graças,
claramente, como uma voz profética, caso o Estado não cumpra o que Recife PE / CEP: 52011-270
Telefone: (81) 3221.1583
é devido e quando ele se desvia do padrão aceitável de moralidade. É o
www.primeiraigreja.org.br
caso da corrupção, do descaso com as necessidades reais dos
pipr@primeiraigreja.org.br
cidadãos, como saúde, educação e segurança. Quando o Estado
pratica a impunidade, a violência é encorajada e o crime tolerado. Os
Dados bancários
Banco Itaú, Ag 1247
resultados são terríveis para uma sociedade.
Conta: 33375-8 (Dízimos)
A Igreja sempre se relacionou com o Estado em obediência
Conta: 54370-3 (Construção)
devido ao seu temor a Deus, mas em alguns momentos de
Plantação de Igrejas
desonestidade, imoralidade e ditadura da iniqüidade, ela se
Ilha de Itamaracá/PE
posicionou contrariamente e até lutou contra o poder instituído. Por
Av. João Pessoa Guerra, 302 , Pilar
exemplo, os huguenotes (calvinistas franceses) guerrearam dez vezes
Nazaré da Mata/PE
por sua fé na França; os calvinistas holandeses expulsaram com a força Av. Coronel Luiz Inácio, 933
Aliança/PE
das armas os hereges invasores espanhóis; os puritanos ingleses
R. Joaquim Bezerra, 14, Centro
decapitaram um rei por lesa patria – algo inédito na história – além de
Vicência/PE

terem derrotado as tropas do rei (que impuseram a liturgia R. Treze de Maio, nº 122 A, Centro
Itambé/PE
católica nas igrejas reformadas) no campo de batalha; os
Av. Eliúde Falcão, 05, Centro
puritanos escoceses pegaram em armas para defender a
Aldeia/PE
liberdade de culto presbiteriana contra os anglicanos ingleses; e Estrada de Aldeia, 9,5 Km
Goiana/PE
os presbiterianos estiveram na linha de frente da revolução Rua do Lindo Amor, 02, Centro
americana, na época das treze colônias.

─ PASTORAL ─
A igreja deve assumir algumas posições claras nesses tempos de crise.
Contra a impunidade, a idolatria, a corrupção (que está ligada ao amor ao
dinheiro), o PLC 122 (que impõe superdireitos às minorias LGBTs) e a falta de
investimentos em saúde, educação e segurança. Deve, no entanto, fazer isto
com moderação e sobriedade, sem jamais apoiar o vandalismo e a violência.
Deve também evitar achincalhar as autoridades civis, o que seria uma clara
desobediência ao mandamento de Deus.
Deus pode usar nosso patriotismo como uma causa secundária de sua
providência para o bem de nossa nação. Mas não nos esqueçamos também de
que as nossas armas são diferentes. Ouçamos as palavras de Paulo: “Antes de
tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações
de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se
acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranqüila e mansa, com
toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador”
(1Tm 2.1-3;1Pe 2.11-17).
Vamos exercer nossa cidadania com compromisso, trabalhar, orar e
jejuar pela nossa pátria. “Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai
por ela ao SENHOR; porque na sua paz vós tereis paz” (Jr 29.7).
Que Deus abençoe a nossa nação!
(Extraído e adaptado do blog E A Bíblia Com Isso)
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─INSONDÁVEL FUTURO─
O tempo, algo implacável, foi acumulando anos sobre anos na minha vida. Como
consequência, aportei no futuro, que era tão distante, e paulatinamente cheguei nele. Fui
deixando tarefas que considerava importantes, para quando ele chegasse e de repente vejo
que não concretizei algumas delas, talvez por inconscientemente crer que demoraria muito
para chegar essa “invernada“! Ele me mandava avisos velados através das mudanças do
meu corpo. Passei a caminhar mais lentamente, tenho mais cuidado com degraus e no meu
rosto a sua marca se faz visível. Nos cabelos o passar do tempo ali está, através das (ainda)
poucas pinceladas de neve. Entretanto meus sonhos foram e ainda são alicerçados na
realidade da minha vida, e, como escreveu Romain Rolland no seu maravilhoso livro Jean
Chisthophe, “A vida passa. O corpo e a alma escoam-se como torrentes. Os anos se
inscrevem no cerne da árvore que envelhece. “
Amei, amo e sou amada nos caminhos através dos quais a vida me levou. Mas,
finalmente aportei naquele futuro distante! Que viagem maravilhosa! Sentia a todo
momento que um Ser Superior me vigiava, me conduzia, sarava as minhas mazelas (que
foram muitas!), mas fui guiada para o píer certo. E meu barco está Nele, só esperando que as
ondas desse mar da vida me cubram e me levem para junto do meu criador. “Porque eu sei
que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.“ Jó 19:25
.
Reynilda Oliveira
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
Mulheres Exemplos de Fé
Muitos são os testemunhos registrados na Palavra
Um a um provando fé e piedade
Lindo é ver o agir do nosso Deus
Hoje, ontem e para sempre fidelíssimo. Ele é!
E você? Com ousadia da Cananéia
Rompa as barreiras e façam também diferença
Experimente tocar nas vestes e ser curada
Sinta o agir de Deus em seu viver!
Entregue-se a adoração e como um bálsamo derrame-se
Xeque-mate para a falta de perspectiva
E como Katharina: Von Bora ter fé.
Mulheres: Exemplos de fé em todo mundo:
Pernambucanas, Paraibanas, Alagoanas, Sergipianas, Cearenses.
Lutando um bom combate na evangelização,
O Brasil representado e abraçado pela PIPR
Somos gratas ao Senhor, por todo esse amor!
Dia-a-dia, como um lápis, guiada pela poderosa mão
Ensinando e aprendendo, exercitando o perdão.
Fique acesa a sua lâmpada, seja clarão!
És a mulher escolhida, cumpra a sua missão.

─ PLANO DE LEITURA BÍBLICA SEMANAL ─
01/4 Dia do Senhor 4
02/4 Segunda-feira
03/4 Terça-feira
04/4 Quarta-feira
05/4 Quinta-feira
06/4 Sexta-feira

Dia
□ Dt 27-31
□ Dt 32-34
□ Js 1-4
□ Js 5-8
□ Js 9-13

Noite
□ Lc 12
□ Lc 13
□ Lc 14
□ Lc 15
□ Lc 16

Família
□ Sl 13
□ Sl 143:1-6
□ Sl 143:7-12
□ Sl 14:1-3
□ Sl 14:4-7

Organizado por Vinícius Silva Pimentel sob a Licença Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

Espaço Missionário e Plano de Leitura
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Lindauria Carneiro e Sá
Campo Missionário: São Bento/ Paraíba
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
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CRIANÇAS DE PRIMEIRA | Hoje não haverá atividades do Crianças de Primeira, devido
a impossibilidade dos professores de estarem presentes, por motivo de viagens em
consequência do feriado.
HOMENS ORANDO | Será amanhã, dia 02 de Abril, às 5 horas da manhã aqui na PIPR.
Venha orar conosco pelos seguintes motivos: (1) Famílias da igreja, ministérios,
lideranças, congregações. (2) Pastores, Missionários, Obreiros. (3) Enfermos,
desempregados, autônomos. (4) Empregadores, Profissionais Liberais. (5) Recursos para
conclusão das obras de construção do edifício garagem e dos prédios de educação
religiosa da PIPR.
OFICINA TETÊ | No dia 05 de Abril das 14:00 às 17h, haverá oficina Tetê aqui na PIPR.
Convide outras irmãs e participe!
CASAIS DE PRIMEIRA | A próxima reunião do Casais de Primeira será no dia 14 de Abril,
às 19h no salão do DI. Participe!
IMPACTO SOCIAL EVANGELÍSTICO | No dia 14 de Abril ocorrerá o impacto social
evangelístico em Itambé. Inscrições com Lucas Leite (Juventude) e Marilene Silva
(Ministério de Missões).
VI FAMÍLIA SECRETA DE ORAÇÃO | As inscrições iniciam hoje e poderão ser
realizadas até o dia 30 de Abril. Favor procurar Anne (WhatsApp 99748-3899) ou Miriam.
A festa de encerramento será no dia 01 de Junho.
AGENDA DO MINISTÉRIO DE MISSÕES | No mês de Abril, dia 14, haverá impacto
social evangelístico em Itambé. E no mês de Maio, de 22 à 24, haverá o 9º Encontro de
obreiros da Junta de Missões Nacionais aqui na PIPR.
LIVRETO CADA DIA FAMÍLIA | Ainda temos alguns 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.
ARMARINHO | Estamos precisando reabastecer o armarinho.

─ DIACONIA PIPR ─
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Pedimos que não entrem com água ou comida no templo por questão de higiene e
prevenção de acidente.
Orientamos a todos que respeitem os espaços de estacionamento, objetivando
aproveitar o máximo possível as vagas existentes;
Não estacione seu veículo em frente ao local de abastecimento de oxigênio da clínica;
O uso dos elevadores é preferencialmente para os idosos e para as pessoas com
dificuldade de locomoção.
Solicitamos aos pais que não levem brinquedo para as crianças no templo;
Orientamos aos irmãos que caso sejam abordados por solicitação de outros de
qualquer tipo de ajuda, pedimos que encaminhem tais pedidos a junta diaconal.
Atentem as placas proibitivas de estacionamento na rua das Creoulas, evitando o
desprazer de sofrerem notificações de trânsito.
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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;
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 ─
01 a 07 de abril
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Equipes

08 a 14 de abril

Presbíteros

Severino Gomes

Winston Rossiter

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)

Rebeca Souza
Presbítero da escala

Klésia Andrade
Pr Cláudio Albuquerque

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr Luciano Carvalho

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

01/04

Janice de Arruda Lima
Manoela Elihimas Arcoverde
Marlene Luiz Lippo

01/04
02/04
02/04

Tallita Torres Furtado
Adler de Souza Moura
Maria Laura Araújo de Amorim

04/04
04/04
04/04
05/04
06/04

Carlos Arcoverde Silva Souza
Reynilda Silva Oliveira
Wellington Dantas

06/04

Maria Teresa Lubambo Gueiros

Paloma de Barros Henrique
Luis Felipe Nunes da Cunha

─ 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

02
03
05

Anos

Casal

Bayard Borges Amorim e Raquel de Araújo Amorim
Henrique Paashaus de Melo e Adriana de Moura Melo
Fernando Antônio Ângelo e Jardiedna Damasceno Ângelo

20
05
32

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

Aniversariantes
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01/04
01/04
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio Instrumental

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica: 1 Coríntios 1.18-25
*Oração
*Hino: NC 74 “Sinceridade”

Buscai as Coisas Lá do Alto
*Leitura Bíblica: Colossenses 3.1-4
*Oração
*Hino: NC 222 “Mais Perto da Cruz”
Despojai-vos das Práticas Passadas
Leitura Bíblica: Colossenses 3.5-11
Oração de Confissão
Cânticos
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Confissão de Pecados
Leitura Bíblica: 2 Coríntios 5.14 e 15
Oração de Confissão
Cânticos
Consagração de Vida e Bens
*Leitura Bíblica: Romanos 12.1-8
*Ofertório: NC 107 “Ao Pé da Cruz”
Oração de Consagração
Coro Boas Novas

Revesti-vos da Nova Vida
*Leitura Bíblica: Colossenses 3.12-17
*Ofertório: NC 178 “A Excelência do
Amor”
Oração de Consagração

Proclamação da Palavra de Deus
Mensagem – Rev. Augustus Nicodemus
Santa Ceia
Hino: NC 266 “Rude Cruz”
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Atentai à Palavra do Senhor
Mensagem – Rev. Augustus Nicodemus
Cântico: “Oferta de Amor”
*Oração & Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

*Congregação de pé

─ 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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