Boletim Dominical nº 21 ano 140

03 de junho de 2018

Fundada em 10 de agosto de 1873

A honra devida a Servos de Deus
que se desgastam no serviço do Reino
Filipenses 2:19-30

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

Quando iniciei o pastorado na PIPR, em novembro de 2008, eu
sabia que um dos primeiros desafios seria resgatar a relação saudável
entre a igreja e sua liderança. Seria preciso reaver a confiança e o devido
respeito à figura do pastor e da liderança. Isso, em decorrência dos
problemas vividos em pastorados anteriores.
Uma de minhas primeiras ações foi trazer todos os pastores que
cuidaram da igreja antes de mim. Combinei com o Conselho de convidálos a pregarem no aniversário da Igreja em agosto de 2009. Era preciso que
fosse aparadas todas as arestas, se porventura existissem. Se quiséssemos
obter a bênção e a aprovação de Deus naquela nova fase de resgate e
recuperação. Era necessário haver perdão e reconciliação. Eu
particularmente sabia que para alcançar êxito no trabalho que teríamos
Endereço
pela frente isso seria imprescindível. Senão, todo trabalho e esforço seria
Rua das Creoulas, 156, Graças,
inútil. O resultado foi muito abençoador. Agora poderíamos caminhar
Recife PE / CEP: 52011-270
para aquilo ao qual fomos colocados na igreja. Também, procurei
Telefone: (81) 3221.1583
www.primeiraigreja.org.br
estimular a igreja a reconhecer e honrar os pastores que se destacaram no
pipr@primeiraigreja.org.br
serviço a Igreja. O Rev. Lutero Rocha, muito amado pela igreja, mas,
especialmente, o Rev. Benedito Matos que, inclusive, já havia sido
Dados bancários
honrado com o título de Pastor Emérito pela PIPR.
Banco Itaú, Ag 1247
Por qual razão fizemos isso? Por que conceder honra a alguém?
Conta: 33375-8 (Dízimos)
Primeiro, e antes de tudo, porque é bíblico. Paulo, orientou Timóteo a Conta: 54370-3 (Construção)
ensinar a Igreja em Éfeso a “considerar merecedor de duplicadas honras os
Plantação de Igrejas
presbíteros que presidem bem a igreja, especialmente, aqueles que se
Ilha de Itamaracá/PE
afadigam na Palavra de Deus e em seu ensino.” (1oTm.5:17). Presbíteros no Av. João Pessoa Guerra, 302 , Pilar
NT são pastores, aqueles que cuidam da igreja. Entre eles, há presbíteros
Nazaré da Mata/PE
docentes (Pregadores) e presbíteros regentes (Mestres e dirigentes).
Av. Coronel Luiz Inácio, 933
Aliança/PE
Entendendo isso, o Conselho da Igreja decidiu encaminhar à Igreja, para
apreciação, o nome do Presb. Josimar Henrique para receber o título R. Joaquim Bezerra, 14, Centro
Vicência/PE
honorífero de Prebítero Emérito da PIPR. O que motivou o Conselho a R. Treze de Maio, nº 122 A, Centro
sugerir isso a Igreja é o reconhecimento da dedicação com que o mesmo
Itambé/PE
tem servido a Igreja durante mais de 30 anos ininterruptos como
Av. Eliúde Falcão, 05, Centro
Aldeia/PE
presbítero.
Estrada de Aldeia, 9,5 Km
O que é a Emerência? Não é a aposentadoria de alguém, ou um
Goiana/PE
prêmio de consolação, definitivamente, Não! O título de emergência não Rua do Lindo Amor, 02, Centro
impede a pessoa de continuar exercendo a atividade para qual foi eleito
pela igreja. “A Emerência é um Título de reconhecimento e honra
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─ PASTORAL ─
conferido a pessoas que se destacaram em suas atividades religiosas (ou acadêmicas), e que
desenvolveram suas funções durante longos anos com singularidade, e por isso, lhe é conferido
a honra de poder continuar suas atividades por ter adquirido marcada experiência e prestígio.”
Como sempre temos feito nessas ocasiões de decisões e escolhas de liderança, gostaria de
aproveitar esse momento para instruir a igreja sobre o assunto. Seria isso uma prática bíblica,
ou apenas uma tradição eclesiástica? O que seria a concessão dessa honra? Honrar é dar a
alguém o devido reconhecimento pelo trabalho feito com dedicação, sacrifício e esmero. A
Bíblia não desestimula o honrar alguém. Ela reprova o indivíduo a querer ou buscar honra para
si, ou fazer as coisas motivado por aplausos e reconhecimento.
Paulo escreveu a Carta aos Filipenses para agradecer a igreja por ter renovado para
com ele o cuidado, e ter enviado uma oferta para o sustento de seu ministério (Fp. 4:10,16,1819). A igreja em Filipos preocupava-se com Paulo que estava preso em Roma (1a prisão
domiciliar - Fp.1:12-21). Um dos pastores da igreja, chamado Epafrodito, foi quem levou a
oferta levantada, e veio também para auxiliar Paulo no que fosse necessário. Na Carta escrita, o
Apóstolo dá vários conselhos e orientações a igreja. Entre suas recomendações, destaca-se a
ordem para honrar os seus pastores e líderes (Fp.2:19-30).
A Bíblia nos ensina a honrar as pessoas dignas de honra.
O próprio Jesus ensinou que se deve dar o que é devido a quem de direito: “Dai a César
o que é de César e a Deus o que é de Deus.” (Mt.22:15-22). Pedro, também, seguindo o exemplo,
replicou esse ensino ao afirmar: “Tratai a todos com respeito, amai os irmãos, temei a Deus,
honrai o rei” (1aPe.2:17). Paulo ensinou aos cristãos a “dar a cada um o que lhe é devido: a quem
tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra.”
(Rm.13:7). Às autoridades eclesiásticas, ele diz: “Devem ser considerados merecedores de
duplicadas honras os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam no ensino
da Palavra de Deus.” (1aTm.5:17). Observe que a Bíblia não manda que você bajule pessoas, e
sim, que conceda o que lhe é devido, a cada um dos grupos apresentados nos textos citados.
A Quem deve ser dado esse reconhecimento, a todos indistintamente?
Paulo teve muitos colaboradores no serviço do reino, mas, ele apresentou a igreja em
Filipos apenas dois que ele julgava deveriam ser honrados pelo irmãos. O primeiro deles era
Timóteo, de quem disse: “a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos
vossos interesses” (Fp.2:20). Outros obreiros passaram por aquela igreja, mas, pontuou
dizendo: “eles buscavam seus próprios interesses, não o que é de Cristo”(v,21). Também, disse que
a igreja “conhecia o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao
pai.” (v,22).
O segundo apresentado, era um obreiro da casa, Epafrodito. Quem era Epafrodito?
Para Paulo ele era “um irmão, cooperador e companheiro de lutas”(v,25a). Para a Igreja ele era
“Mensageiro enviado para Auxiliar o apóstolo em suas necessidades”(v,25b). Epafrodito amava
a igreja, pois, na impossibilidade de estar com os irmãos e sabendo que sofriam com as suas
enfermidades, “ele sentia a falta de todos e se angustiava por saber que os irmãos sofriam por
ele, ao saber que adoeceu.”(v,26). Paulo confirma que de fato Epafrodito havia adoecido
seriamente e chegado às portas da morte (v,27,28). Observe que não são a todos que se deve
conceder tal honra, mas, aqueles que se dão à obra de Deus com dedicação, esmero e sacrifício
pessoal.
Como a Igreja deveria tratar líderes como estes?
Primeiro, “recebê-los, no Senhor, com toda a alegria. (v,29a). Isso significa, acolhê-los
com carinho e respeito, amá-los e obedecê-los (Hb.13:7,17). Em segundo lugar a igreja deveria
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─ PASTORAL ─
“Honrar sempre a homens como esses.” (v,29b). Isso significa reconhecer, não desprezar ou
diminuir, o esforço e abnegação com que servem e desenvolvem o trabalho de Deus. Por que
Paulo diz que esses deveriam ser acolhidos e honrados? Por causa da obra de Cristo, visto que,
por causa do cuidado com a Igreja, “eles chegaram às portas da morte, e apesar da ameaça, se
dispuseram a dar a própria vida para suprir as carências e necessidades da Igreja.” (v,30).
Concluindo, a quem deve ser dada essa honra hoje? A quem deve ser dado um título de
Emerência? Quais os critérios que devem ser observados para isso? Perfeição cristã? Não! Se
assim fosse nenhum de nós seria apto. A PIPR deve 16 pastores efetivos nos 144 anos de sua
história. No entanto, a Igreja deu esse título a apenas um pastor, o Rev. Benedito Matos. Por que?
Será que ela não amou e respeitou os demais pastores? Ou, será que não reconheceu a dedicação
e cuidado deles com a Igreja? Não! Não se trata disso. Esse título honroso deve ser dado a alguém
que serviu ou serve a Igreja com destacada dedicação. Deve ser dado a alguém que serviu ou
serve com sacrifícios pessoais. Deve ser dado a alguém que serviu ou serve a Igreja por toda ou
grande parte de sua vida.
Todos nós devemos ter Cristo Jesus como o nosso modelo de dedicação a sua causa. Ele
é aquele a quem devemos imitar. Aqueles que o fazem servem de estímulo e referência aos
demais.

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
1 - Quanto as palestras e temas:
‘‘A profundidade do tema proposto fez com que cada palestrante nos presenteasse o
melhor alimento espiritual retirado do Trono do Altíssimo, de forma simples e com profundo
conhecimento nos transmitiram uma motivação para continuarmos na evangelização.’’ - Pr
Emir Dias - PI
‘‘Sou grato pela acolhida, pela escolha dos temas, bem como dos palestrantes.’’ - Pr
Aristides - BA
‘‘As palestras foram encorajadoras’’ - Pr Carlos Alberto - CE
2 - A troca de experiências nos traz:
‘‘Conhecimento de outras realidades - Igreja, trabalhos e inovações.’’ - Pr Ademir - BA
‘‘Ouvimos relatos encorajadores do quanto a mão de Deus tem abençoado nossos
irmãos que estão na frente da batalha, isso nos anima e impulsiona a seguir em frente sem
desanimar’’ - Pr Carlos Alberto - CE
‘‘As palestras, a convivência e a troca de experiências foram divinas e acredito que
trarão benefícios ao campo em que estou trabalhando.’’ - Marcos Antônio - PI
3 - Sugestões para o próximo encontro:
*Palestra sobre comunicação e redes sociais;
*Uso de tecnologia para pregação do evangelho;
*Oficina sobre uso do Power point
Pastoral e Espaço missionário
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DEPOIMENTOS DO IX ENCONTRO DE OBREIROS DA JMN
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─ DIACONIA PIPR ─
Queridos irmãos, este espaço servirá para orientações
e informações da junta diaconal
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 são, preferencialmente, para uso dos idosos e para as
pessoas com dificuldade de locomoção;
Orientamos aos irmãos que desliguem seus celulares ou ponha-no em modo
avião;
Assim que acabar o culto matinal, dirijam-se as salas da EBD.
****
GRUPO DE APOIO AO TRABALHO
CONVOCAÇÃO SOLIDÁRIA
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“Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas,
principalmente aos da família da fé” (Gl.6:10)
A Junta Diaconal da PIPR está promovendo uma iniciativa para dar suporte
aos membros de nossa Igreja e Congregações a se qualificarem cada vez melhor para
o mercado de trabalho. Estaremos levantando um cadastro de pessoas que estão à
procura de trabalho, ou que estão em subempregos, ou ainda, que queiram mudar de
área e estejam em busca de uma melhor posição no mercado de trabalho.
Convidamos os interessados para um encontro no dia 16 de junho de 2018,
às 16h nas dependências de nossa Igreja. Haverá palestra de orientação sobre o
“Contexto de Mercado de Trabalho” e outras atividades motivacionais e espirituais.
Os interessados devem confirmar presença através do e-mail –
diaconia@primeiraigreja.org.br . Podem, inclusive, encaminhar seus currículos, e
trazer uma via impressa para essa reunião.
Solicitamos o engajamento de todos os membros da PIPR, orando, estando
atentos e nos informando sobre qualquer oportunidade de trabalho que seja de seu
conhecimento. Você pode enviar a informação para o e-mail acima citado, com
indicação da fonte, telefone e/ou e-mail. Contamos com as orações e empenho de
todos.
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─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
LANÇAMENTO LIVRO | No dia 04/06 a partir das 18h na livraria Jaqueira, haverá o
lançamento do livro Aquarela da criação, de autoria de Paulo Williams e ilustração de
Stefane Rossiter. Toda a igreja está convidada.
OFICINA TETÊ | No dia 07/06 às 14:30 haverá mais uma oficina Tetê aqui na PIPR.
NOITE DO PIJAMA | Do dia 08/06 às 20h até o dia 09/06 às 8h, aqui na PIPR, haverá
mais uma noite do pijama. Inscreva seu filho para essa noite incrível. Custo R$ 70,00.
AVANÇO MISSIONÁRIO | No dia 09/06 teremos um avanço missionário para Goiana.
Agende esta data!
CHÁ DE FRALDAS | O Ministério de Missões e a SAF estão organizando um chá de
fraldas para Lucinha, esposa do Pr Edilton da nossa Congregação em Goiana. Quem
puder ajudar pode doar uma fralda tamanho M ou G e colocar na caixa identificada na
entrada da igreja.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS | Nos dias 24 a 27/07 das 14h às 17h, haverá mais uma
EBF aqui na igreja. Em breve iniciaremos as inscrições. Aproveite para convidar um
amiguinho.
ARMARINHO | Estamos precisando reabastecer o armarinho para o XVII encontro de
obreiros que ocorrerá em agosto.

─ INSTITUTO FILADÉLFIA ─
Família Instituição divina, é graça de Deus, abrigo seguro, palco de perdão,
território de cura onde mora a alegria e o amor. Para o IF o mês de maio é um dos grandes
desafios para se trabalhar o tema família a luz da Bíblia, considerando a falta de estrutura
familiar associada às péssimas condições sócio financeiras e tentativa de desconstrução
do modelo familiar criado por Deus. Neste contexto, o nosso desafio torna-se maior
porque precisamos urgentemente desconstruir a ideologia que está sendo imposta para
que a família, mesmo em meio as dificuldades acima citadas possa ser o lugar onde a
Graça de Deus habite, se torne um porto seguro onde o perdão predomine para que haja
cura das sequelas deixadas pelo pecado que impera no ambiente tão difícil de
sobrevivência.

─ PLANO DE LEITURA BÍBLICA SEMANAL ─
03/06 Dia do Senhor
04/6 Segunda-feira
05/6 Terça-feira
06/6Quarta-feira
07/6 Quinta-feira
08/6 Sexta-feira

Dia
□ I Cr 22-25
□ I Rs 1;I Cr 26-28
□ I Rs 2;I Cr 29
□ I Rs 3;II Cr 1
□ I Rs 4;Pv 1-2

Noite
□ Rm 5
□ Rm 6
□ Rm 7
□ Rm 8
□ Rm 9

Família
□ Sl 78:1-31
□ Sl 78:32-55
□ Sl 78:56-72
□ Sl 42
□ Sl 43

Organizado por Vinícius Silva Pimentel sob a Licença Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).
Notícias de primeira, Instituto Filadélfia e Plano de leitura bíblica
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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);
ŸDijanete (do Coro Boas
Novas);
ŸDione Andrade;
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 ─
03 a 09 de junho
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Equipes

10 a 16 de junho

Presbíteros

Winston Rossiter

Esdras Reinaux

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
Pr Cláudio Albuquerque

Rebeca Souza
Pr Luciano Carvalho

Doutrina (Quintas-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês
Mês Dia

Itamaracá

Aldeia

10

Pr Luciano

Pr Edilton

24

Pb Raul

Pb Dário

Jun

Nazaré

Aliança

Vicência

Itambé

Pregador campo

Pr Cláudio

Pr Sócrates

Pr Relrison

Pb Marcos

Pb Alexandre Sem Jaidson Pedro P.

Pb Davi M.

6 | Súplicas, intercessão, escalas, plantões e visitação às congregações

Goiana
Pr Arthur

─ ANIVERSARIANTES ─
“Tu pois, ﬁlho meu, fortiﬁca-te na graça que está em Cristo Jesus.” II Tm 2:1
Dia

Nome

05/06
05/06

Amanda Carneiro da Cunha Girão
Aziel Francisco da Silva

05/06

Dario Fraga da Silva
Luiza Lacerda Correia Lima

07/06
07/06
08/06
08/06
09/06

Carolina Vasconcelos Borges
Ivonete Araújo de Andrade
Marcos José Soares de Vasconcelos
Guilherme Marques Borba
Vilma Braga Vilela de Melo
Luiz Filipe Andrade de Melo

─ 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

03
08

Anos

Casal

Ronaldo Akahoshi e Tatiane Ramos Akahoshi
Sandro Márcio França da Silva e Danyelle Karine França

03
12

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

Aniversariantes
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06/06
07/06
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio Coro Boas Novas

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica: Hebreus 10.19-25
*Oração
*Hino: NC 71 “Perdão”

O Senhor Revestiu-se de Majestade
*Leitura Bíblica: Salmo 93
*Oração
*Hino: NC 04 “Culto à Trindade”
O Senhor Atentou à Minha Voz
Leitura Bíblica: Salmo 116.1-5
Oração de Confissão
Cânticos
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Confissão de Pecados
Leitura Bíblica: Hebreus 1.1-4
Oração de Confissão
Cânticos
Consagração de Dízimos e Ofertas
*Leitura Bíblica: Hebreus 7.1-10
*Ofertório: NC 260 “Amor que Vence”
Oração de Consagração
Solo Musical

Tributai ao Senhor, pois é Digno
*Leitura Bíblica: Salmo 96
*Ofertório: NC 18 “Deus dos Antigos”
Oração de Consagração
Coro Boas Novas

Exposição das Escrituras Sagradas
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
Ceia do Senhor
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Sua Palavra é Viva e Eficaz
Mensagem – Rev. Luciano Nascimento
Cântico de Adoração: “Tu És”
*Oração
* Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira

Notícias de Primeira
*Congregação de pé

*Congregação de pé

ASSEMBLEIA GERAL - 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

