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Fundada em 10 de agosto de 1873

A CAMINHADA DA PIPR E SEUS PASTORES

Organizada em 11 de agosto de 1878

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

Este ano de 2018 a Primeira Igreja Presbiteriana do Recife
estará completando 140 anos de organização. Mas o início da plantação
de nossa igreja se deu no dia 10 de agosto de 1873, com o primeiro culto
realizado pelo missionário John Rockwell Smith. A Primeira Igreja
Presbiteriana do Recife foi organizada cinco anos depois de sua
fundação, no dia 11 de agosto de 1878.
Desde a sua fundação, o Senhor vem usando essa igreja como
mãe de outras tantas que surgiram ao longo desses 145 anos de
existência abençoada. Agradecemos a Deus por sua infinita misericórdia
em usar sua igreja para cumprir seus eternos propósitos.
Alguém já falou que não se deve esperar de um povo aquilo que
seus líderes não foram. Se quisermos conhecer os valores que forjaram a
Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, devemos conhecer um pouco da
vida daqueles que Deus, o Senhor da Igreja, colocou para cuidar dela e
Endereço
levá-la a desejar ser igreja gloriosa, sem mácula, a noiva do cordeiro Rua das Creoulas, 156, Graças,
Recife PE / CEP: 52011-270
adornada para o grande dia do encontro com o Seu noivo e Senhor.
Telefone: (81) 3221.1583
Gostaríamos de apresentar os pastores que foram usados por
www.primeiraigreja.org.br
Deus para a fundação, edificação e fortalecimento da Primeira Igreja
pipr@primeiraigreja.org.br
Presbiteriana do Recife. Nesses 145 anos de existência foram 15 os
pastores que passaram pelo pastorado efetivo da PIPR, dando uma
Dados bancários
Banco Itaú, Ag 1247
média de 9,6 anos de pastorado. Entretanto, alguns desses pastorados
Conta: 33375-8 (Dízimos)
foram transitórios, enquanto aguardavam a vinda de um pastor
Conta: 54370-3 (Construção)
definitivo. Se não fora isso a média de permanência seria bem mais
elevada. O que revela um bom sinal, pois pastorados longos são muito
Plantação de Igrejas
proveitosos e saudáveis à vida da Igreja local.
Ilha de Itamaracá/PE
Seu primeiro pastor foi o Rev. John Rockwell Smith (1846-1918). Av. João Pessoa Guerra, 302 , Pilar
Nazaré da Mata/PE
Ele foi o pioneiro do presbiterianismo no Nordeste do Brasil. Foi o
Av. Coronel Luiz Inácio, 933
missionário fundador e organizador da Igreja. Ainda jovem, solteiro,
Aliança/PE
recém-ordenado voluntariou-se a vir ao Brasil para desbravar com o R. Joaquim Bezerra, 14, Centro
evangelho a vasta região Norte (Nordeste) do Brasil. Durante cinco anos
Vicência/PE
e meio estabeleceu as bases para a organização da Primeira Igreja. Após R. Treze de Maio, nº 122 A, Centro
Itambé/PE
tê-la organizado, ele a pastoreou por mais quatorze anos (1878-1892),
Av. Eliúde Falcão, 05, Centro
até que foi transferido pelo recém-formado Sínodo da IPB para o Rio de
Aldeia/PE
Janeiro a fim de dirigir o Seminário do Sínodo.
Estrada de Aldeia, 9,5 Km
Goiana/PE
O segundo pastor foi o missionário Dr. George William Butler. O
Dr. Butler ficou a frente de nossa igreja por apenas um ano (1893). Saiu Rua do Lindo Amor, 02, Centro
atendendo ao desafio de plantar igrejas no agreste de Pernambuco. Fez
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─ PASTORAL ─
de Garanhuns um pólo de evangelização para a região do agreste pernambucano.
Garanhuns ficou conhecida como a Antioquia pernambucana. Antes disso, ele atuou por
duas vezes como auxiliar do Rev. John Rockwell Smith ajudando no fortalecimento da Igreja
em Recife. O Rev. George Butler, por sua dedicação ao povo do Nordeste, e por sua
longanimidade na comunicação do evangelho, ficou conhecido não como um missionário
gringo, mas como o “médico amado”.
O Rev. Juventino Marinho da Silva (1860-1959) foi o terceiro pastor da PIPR. Ele
pastoreou a igreja por dezesseis anos (1894-1909). Juventino Marinho aceitou a fé
reformada aos dezoito anos no trabalho estabelecido em Goiana, PE pelo Rev. Rockwell
Smith. Mais tarde foi ordenado ao ministério pastoral em 26 de setembro de 1889, tornandose um baluarte na implantação do protestantismo na região. O Rev. Juventino Marinho foi
um eficiente e incansável pastor no alcance de vários bairros da cidade do Recife, germe para
várias igrejas posteriormente organizadas.
O quarto pastor da PIPR foi o Rev. Raimundo Bezerra de Lima. Ele só ficou por um
ano (1910) como pastor de nossa igreja. Seu ministério foi de transição para a vinda de um
novo e definitivo pastor para a Igreja.
O quinto pastor de nossa igreja foi o Rev. Antônio Almeida. Ele desenvolveu um
ministério profícuo durante dezoito anos (1911-1930). Houve uma interrupção de dois anos
(1920-1921) por motivo de estudos nos Estados Unidos. O Dr. Antônio Almeida retornou e
reassumiu o pastorado efetivo da PIPR de 1922 até 1930.
O Rev. William Calvin Porter, portanto, foi o sexto pastor efetivo da PIPR. No
período de estudos do Dr. Almeida, o Rev. William Calvin Porter (cunhado do Rev. Rockwell
Smith) assumiu o pastorado efetivo da PIPR interinamente (1920-21) até o retorno do Dr.
Antônio Almeida em 1922.
Após a saída do Dr. Antônio Almeida, o Rev. Jerônimo Gueiros (1880-1953) assumiu
por um ano o pastorado efetivo da PIPR (1931) tornando-se o seu sétimo pastor efetivo. Seu
pastorado foi de transição. Ele preparou a igreja para receber um pastor permanente no
pastorado efetivo.
O oitavo pastor da Igreja foi o Rev. Israel Furtado Gueiros, sobrinho do Rev.
Jerônimo Gueiros. O Rev. Israel Gueiros pastoreou a PIPR durante vinte e quatro anos (19321956) até sair da IPB por um cisma ocorrido em 1956.
Após a cisão, os membros que permaneceram na IPB se esforçaram para
reconstruir a PIPR. Alguns pastores foram fundamentais na reconstrução da PIPR. Dentre
esses pastores, destacamos o Rev. Abelardo Paes Barreto, o nono pastor em sua história. Na
época, como presidente do Presbitério de Pernambuco, ele assumiu o pastorado efetivo
interinamente. Foram dois anos e meio de pastoreio (meados de 1956 ao final de 1958).
Nesse período, ele animou os irmãos e deu estabilidade a igreja.
O décimo pastor da PIPR foi o Rev. Benedito Carvalho de Matos. Certamente, foi no
longo e estável ministério do Rev. Benedito Matos (1959-1986) que a PIPR foi fortalecida e
solidificada novamente. Por vinte e oito anos o Rev. Benedito Matos pastoreou a PIPR com
dedicação, paciência e tranqüilidade. Sua característica conciliadora deu a igreja uma boa
estabilidade. Não foi por acaso que o Rev. Benedito Matos foi homenageado com o título de
Pastor Emérito da PIPR.
O décimo primeiro pastor que atuou no pastorado efetivo da igreja foi o Rev.
Augustus Nicodemus Gomes Lopes. Na época, um jovem pastor, pregador comprometido
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com a exposição do texto sagrado, recém chegado de seu mestrado na África do Sul. Ele
pastoreou a PIPR em dois mandatos. O primeiro de quatro anos (1987-1990). O Rev. Augustus
deixou o pastorado da PIPR para dedicar-se aos estudos de doutorado nos Estados Unidos e
Holanda. O segundo mandato do Rev. Augustus foi curto e transitório, apenas dois anos
(2002-2003). Apesar de haver planos de sua permanência por mais tempo, seu pastorado foi
interrompido por sua nomeação a chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
O décimo segundo pastor a cuidar do rebanho da PIPR foi o Rev. Lutero Teixeira da
Rocha. Ele pastoreou a PIPR por dez anos (1992-2001). Foi um pregador competente e um
pastor amoroso com o rebanho. Por essa razão o Rev. Lutero é muito querido e lembrado com
carinho por todos. Após isso, o Rev. Augustus Nicodemus, como citado anteriormente, teve
uma curta passagem de dois anos no pastorado da PIPR (2002-2003).
Durante o ano de 2004 a igreja ficou sob os cuidados do Rev. Robério Odair Basílio,
que na época era pastor auxiliar. Ele assumiu interinamente o pastorado efetivo da Igreja,
designados pelo Presbitério de Pernambuco, até que ela estivesse pronta para a eleição de
um novo pastor. Ele, então, se tornou o décimo terceiro pastor efetivo da PIPR.
Em 2005 aconteceu a eleição do Rev. Jader Borges Filho para o pastorado efetivo da
PIPR. Ele foi o décimo quarto pastor da Primeira Igreja. Mas, seu pastorado durou de apenas
três anos (2005-2007). Com sua saída a igreja passou o ano de 2008 sem pastor efetivo. Nesse
período o Conselho da PIPR assumiu o comando da igreja auxiliado pelos pastores auxiliares,
Rev. Edmilson Assis Marinho e Rev. Josimar Gonzaga.
Em 2009 o Rev. Cláudio Henrique Albuquerque assumiu o pastorado da PIPR,
tornando-se o décimo quinto pastor efetivo de sua história. O Rev. Cláudio Albuquerque já
havia feito parte anteriormente do corpo de pastores da PIPR em duas ocasiões. Primeiro
como pastor auxiliar (1988-1991) no início de seu ministério pastoral, na época do primeiro
mandato do Rev. Augustus Nicodemus. Depois, no segundo período do pastorado do Rev.
Augustus, como colaborador (2002-2003).
Deste sua chegada à PIPR, o Rev. Cláudio Albuquerque, vem procurando formar
uma equipe de pastores que o auxiliem na construção de uma Igreja local arrojada no
propósito cumprir sua vocação histórica. Já contamos com a ajuda dos Reverendos, Rodrigo
Brotto, Nisan Baía, Iclayber Alves (in memorian) e Lutero Rocha. Temos hoje conosco os
Pastores, Luciano Nascimento, Relrison Domingos, Arthur Braga e Edilton Carvalho.
Contamos ainda com o Sem. Jaidson Araújo na equipe.
Com a ida do Pr. Lutero para a Igreja da Bahia, buscamos a Deus para que Ele nos
mostrasse outro pastor para nos auxiliar na caminhada de serviço ao Supremo Pastor da
Igreja. Hoje vimos anunciar oficialmente que o Pastor Augustus Nicodemus estará se
juntando a equipe pastoral da PIPR para conosco servir a Deus e dar continuidade ao trabalho
que vem sendo feito ao longo desses 145 anos de existência da PIPR. Ele virá a partir de
setembro de 2018.
Neste ano, quando comemoramos 145 anos de caminhada (fundação) e 140 anos de
organização, a Primeira Igreja Presbiteriana do Recife agradece a Deus pela vida de todos
esses ministros que se deram pelo trabalho do Senhor a frente de sua Igreja. Que Ele nos
conceda a Graça de continuarmos sendo uma igreja forte e comprometida para fazer
conhecido e engrandecido Seu Nome entre os povos. A Ele, seja dada toda honra e glória
pelos séculos dos séculos!
Rev. Cláudio Albuquerque
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─ PROJETO FILADÉLFIA ─
INSTITUTO FILADÉLFIA - UM PROJETO SOCIAL DE PRIMEIRA
Você gosta de números ? Então, viaje conosco na Matemática do bem!
Temos 120 crianças de 3 a 13 anos. Elas estão conosco durante 5 dias da semana, 4
horas por dias, num total de 20 horas semanais. Tem contato com os 66 livros da
Bíblia durante os 220 dias que passam no Filadelfia.Semanalmente cantam 10 hinos
diferentes nas devocionais e culto e tem oportunidade de orar 10 vezes ao nosso
Deus, agradecendo e intercedendo . Ouvem em média 20 histórias éticas por mês
com mais de 16 horas de práticas recreativas, desenvolvendo criatividade,
coordenação visual e motora. Fazem conosco 40 refeições mensais e são acolhidas
em média por 10 anos para que possam fazer as escolhas certas e melhorar sua
história de vida. Conosco, permanecem longe dos riscos sociais da comunidade em
que vivem que é a segunda mais violenta e com envolvimento em drogas na cidade
do Recife. Ao todo,84 mães ,pais e avós assistidos para a melhoria do potencial da
criança dentro de casa e na vida. São 204 usuários no total durante 11 meses por ano.
Isso é o Filadélfia ! Há 38 anos,8.360 dias acreditando em um futuro melhor
para essas crianças !
Você já é nosso Padrinho? Ajude a fazer essa matemática multiplicar e
conseguir fazer ainda mais pela crianças e comunidade !
Os formulários de apadrinhamento encontra-se com o diáconos ou com
uma representante do Filadélfia .

─ DIACONIA PIPR ─
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Queridos irmãos, este espaço servirá para orientações e informações da junta
diaconal
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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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
SAF | Hoje após o culto vespertino haverá a CANTINA SOLIDÁRIA em prol do Instituto
Filadélfia. O projeto social foi fundado pela igreja há 38 anos. Contamos com a
colaboração de todos.
PROJETO MELHOR IDADE EM MOVIMENTO | No dia 17/04 às 14h30 haverá mais
um encontro da Maturidade aqui na PIPR. Venha e participe desses momentos de
comunhão entre os irmãos.
REUNIÃO DO CONSELHO | No dia 20/04 às 20h haverá reunião do conselho. Orem
pelo conselho da igreja.
AGENDA DO MINISTÉRIO DE MISSÕES | No mês de Maio, de 22 à 25, haverá o 9º
Encontro de obreiros da Junta de Missões Nacionais aqui na PIPR.
ARMARINHO | Estamos precisando reabastecer o armarinho.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PIPR (2018-2022) | Estamos disponibilizando hoje
no aplicativo da PIPR, link para que os irmãos(ãs) possam responder e opinar sobre
alguns assuntos do planejamento estratégico da igreja. Sua chance de poder participar
de forma efetiva das diretrizes de nossa igreja para os próximos cinco anos.

O mês de maio é o mês da família. Pensando nisso
a SAF iniciou em 2014 a programação Família Secreta de
Oração, que consiste em uma família orar secretamente
por outra família durante todo o mês de maio. Algumas
famílias deixam mimos, outras cartões, outras só oram,
mas o principal é estreitar os laços de comunhão com os
irmãos, sendo este nosso grande objetivo. Por isso não
esqueça de inscrever sua família, nem deixe para o último
dia.
Inscrições: 01/04 a 27/04
Sorteio: 29/04
Encerramento: 01/06 às 19:30
(com um jantar na nossa Igreja)

─ PLANO DE LEITURA BÍBLICA SEMANAL ─
15/4 Dia do Senhor 4
16/4 Segunda-feira
17/4 Terça-feira
18/4 Quarta-feira
19/4 Quinta-feira
20/4 Sexta-feira
21/4 Sábado

Dia
□ Jz 7-8
□ Jz 9-11
□ Js 12-16
□ Jz 17-18
□ Jz 19-21

Noite
□ Lc 22
□ Lc 23
□ Lc 24
□ At 1
□ At 2

Família
□ Sl 17:1-5
□ Sl 17:6-15
□ Sl 146
□ Sl 21:1-7
□ Sl 21:8-13

Organizado por Vinícius Silva Pimentel sob a Licença Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).
Notícias de primeira e Plano de leitura
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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);
ŸMaria da Conceição Lobo
(irmã de Rejane);
ŸRejane Lobo;

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 ─
15 a 21 de abril
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Equipes

22 a 28 de abril

Presbíteros

Edson Vieira

Esdras Reinaux

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)

Rebeca Souza
Pr Luciano Carvalho

Rebeca Souza
Pr Cláudio Albuquerque

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

15/04

Adriana Pereira de Moura Melo
Eliane Mendonça Ramos Araújo
Ivaldo José de Moraes

15/04
15/04
15/04
15/04
15/04
16/04
16/04
16/04
17/04
17/04
18/04
18/04
18/04
18/04
19/04
19/04
20/04
20/04

Izabel Cristina Pereira Santos
Juliana Vitalino Trajano
Marlene Aires de Vasconcelos
Mônica de Arruda Lustosa Duarte
Pedro Henrique Constantino Pontes
Amanda Elisabeth Andrade de Melo
José Matheus de Andrade Medeiros
Ranielle Cordeiro Gomes Carvalho
Enilson Borba de Melo Júnior
Glaucia Soares
Asaph Williams Assis Santos
Mateus Vieira da Silva
Priscila Vieira da Silva
Ronaldo Akahoshi
Alessandra Elisabeth Varela dos Santos
Cláudia Neiva Mello Costa de Carvalho
Heloísa Correia Sales
Samuel Silva de Araújo

─ 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

16
21
21

Casal

Dário de Andrade Gueiros e Mirian Gomes Gueiros
Márcio Roberto Oliveira e Mauricéa Sousa Oliveira
Mauro Gilberto Lemos e Gabriela de Oliveira Lemos

Anos

41
45
62

*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 Instrumental

Aclamai a Deus Toda a Terra
*Leitura Bíblica: Salmo 66.1-6
*Oração
*Cântico: “Bendizei a Deus”

O Senhor é Meu Bem Supremo
*Leitura Bíblica: Salmo 16.1-3
*Oração
*Cântico de Louvor
Ele é a Porção da Minha Herança
Leitura Bíblica: Salmo 16.4-7
Oração de Confissão
Cânticos
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Bendizei, ó Povos, o Nosso Deus
Leitura Bíblica: Salmo 66.7-12
Oração de Confissão
Cânticos
Ele Não Aparta de Nós a Sua Graça
*Leitura Bíblica: Salmo 66.13-20
*Ofertório: NC 28 “Coroação”
*Oração de Consagração
Música Especial

Na Sua Destra Há Delícias Perpétuas
*Leitura Bíblica: Salmo 16.8-11
*Ofertório: NC 88 “Amor Perene”
*Oração de Consagração

Vinde, Ouvi, Todos Vós Seus Filhos
Mensagem – Rev. Luciano Nascimento
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Bendigo o Senhor que Me Aconselha
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Hino: NC 148 “Oração Noturna”
*Oração & Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

*Congregação de pé

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - 10h30

─ ATIVIDADES SEMANAIS ─
Domingo
Terça
Quinta
Sábado

Culto Matinal e Vespertino

9h e 18h

Escola Bíblica Dominical

10h30

Reunião de Oração

19h

Equipe Pastoral

10h

Estudo Bíblico

19h

Atividades com a juventude

18h30

8 | Programação litúrgica e atividades semanais

