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VITÓRIA SOBRE AS TENTAÇÕES
“... andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da natureza
caída.” Gálatas 6:16
Como viver de forma íntegra e santa no mundo em que
nós vivemos hoje? O pecado nos convida em cada esquina. Os
outdoors estampam sensualidade e consumismo. A
onipresente televisão oferece aquilo que agrada aos olhos e
provoca pensamentos que desagradam a Deus. A internet
coloca acessível aquilo que era impensável e você fica a um
clique do pecado. Adolescentes e jovens aceitam uma nova
moralidade, onde tudo é permitido.
Dentro desta realidade as palavras do apóstolo Paulo
parecem ser otimistas demais e até irrealistas: “Andem no
Espírito e vocês não vão ceder às tentações de sua natureza
pecaminosa.” Isso parece utópico em nosso século 21; devemos
lembrar, entretanto, que Paulo não falou a cristãos que viviam
numa redoma de proteção. Pelo contrário, o mundo daquela
época era extremamente pervertido e corrupto. A sensualidade
era livre, o homossexualismo era visto como natural, a religião
era vinculada à prostituição e o valor da vida humana era
desprezado. Os discípulos de Cristo do primeiro século viviam
no meio da escuridão moral. Aí brilharam como luzes no meio de
uma geração pervertida e corrupta.
Somos desafiados a brilhar hoje na escuridão. Ainda
que a tentação esteja tão perto de nós, o Senhor Jesus nos
chama para sermos seus discípulos. A força humana não é
suficiente e, meras regras não têm o poder de transformação.
Paulo, inspirado pelo Espírito Santo nos convida a andar no
Espírito, numa vida de santificação. Andar no Espírito é
experimentar o novo nascimento por meio da fé em Jesus, nosso
Senhor e Salvador; é cultivar comunhão com Ele mediante uma
vida de oração, arrependimento e meditação na Palavra de
Deus; é viver sob sua orientação e experimentar sua plenitude.
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─ PASTORAL ─
Quando andamos no Espírito, não aceitamos os convites sedutores e
enganosos do pecado. Pelo contrário, o pecado encontra em nós um inimigo
invencível, que é o Espírito Santo. Viver na dependência do Espírito capacita-nos a
dar testemunho de uma vida transformada, levando outros aos pés de Cristo. O
poder do espírito Santo reveste-nos de autoridade para proclamarmos a Palavra e
ver, através dela, vidas sendo transformadas. Quando andamos no Espírito, Deus
é glorificado pelo reconhecimento daqueles que vêem nossa vida de humilde
obediência a ele.
Como podemos, na prática, andar no Espírito? Certifique-se do seu novo
nascimento, ou seja, investigue se você nasceu do Espírito, se o Espírito de Deus
gerou em você uma nova vida. Sem a nova vida que Cristo dá, é impossível viver de
forma agradável a Deus. Somente mediante um arrependimento sincero e uma fé
genuína em Cristo, Senhor e Salvador, podemos saber que nascemos de novo.
Sem fé é impossível agradar a Deus (Hb 11:6). Não confie em suas forças, mas na
promessa daquele que disse, “sem mim, nada podeis fazer” (Jo 15:5). Em outras
palavras: diga como o apóstolo Paulo, “tudo posso naquele que me fortalece” (Fl
4:13).
Identifique-se com Cristo em sua morte e ressurreição. Quando cremos
firmemente que morremos com Cristo para a velha vida e ressuscitamos para uma
nova vida, experimentamos o poder de Cristo em nós. Busque ser cheio do Espírito
Santo. Peça a Deus para beber das águas vivas do Espírito, que enchem nosso
coração de alegria e nos fazem experimentar uma profunda comunhão com Deus.
Confesse seus pecados. Pecados sinceramente confessados são
definitivamente perdoados. Lembre-se, “o que esconde as suas transgressões
jamais prosperará, mas, aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia.” (Pv
28:13). Lembre-se ainda que todo pecado cometido é uma dívida contraída.
Então, procure saldar suas dívidas e resolver o mal que seu pecado causou a
outrem. Quem o seu pecado afetou ou atingiu? Evite situações de tentação e não
facilite o trabalho do inimigo de sua alma. Persevere nos meios de graça. Em
oração, não abandone os preciosos momentos na presença de Deus, nem deixe de
meditar nas Escrituras. Ouça a pregação e o ensino da Palavra de Deus e, com o
povo de Deus, adore o senhor, levando as cargas mutuamente. Quando
perseveramos nos meios de graça, em profunda dependência espiritual e
confiança em Cristo, o Espírito de Deus opera de forma poderosa em nossa vida.
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(Extraído e adaptado do livro 'Melhor do que o ouro', Jorge Noda)

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
RESUMO DO CAMPO MISSIONÁRIO DE GOIANA

É com estas palavras, do apostolo Paulo a Timóteo, que procuramos
constantemente interceder a Deus e labutar para que tenhamos uma igreja forte e
de vida piedosa na cidade de Goiana, buscando sempre agradar o nosso SENHOR.
No dia 03 de Janeiro de 2017 chegamos a cidade de Goiana com mais um
desafio de plantar uma nova igreja na comunidade. Depois de 5 meses conhecendo o
campo de plantação e com orações pedindo a orientação divina, chega-se uma
grande data esperada, que ficará registrada na história da IPG, foi o momento em
que se abre o templo da igreja, no dia 17 de junho do mesmo ano, estando sitiado na
rua do Lindo Amor, 02. Desde o momento de sua abertura tem se fixado nos cultos
um grupo de irmãos, onde na sua maioria são oriundos de outras igrejas evangélicas,
mas que resolveram abraçar o trabalho presbiteriano e sua teologia. Depois de
receberem estudos específicos, no que diz respeito a confessionalidade da IPB, em
seguida analisados por uma comissão de avaliação, formada pelo conselho da PIPR
(Edilton Alves, Israel Selva, Daniel Gomes e Edson Santos), e estabelecendo a data
18/03/2018 às 19:00 horas, na solenidade do culto a Deus, para recebimento de
membros e batismos, boa parte desses congregados tornam-se oficialmente
membros da Igreja Presbiteriana de Goiana, filha da PIPR. Sendo eles: Apolo Rafael
Távora da Silva (recebido), Luzitânia da Silva Monteiro (recebida), Moisés da Silva
(recebido), Marcielle Mirely do Nascimento (recebida), Rogério Dias Gomes
(recebido), José Alves da Silva Junior (recebido), David Benner da Silva (batismo),
Karen Sophia Monteiro Távora (batismo) e Mikael Abner do Nascimento (batismo).
Hoje contamos com a presença de 21 pessoa nos cultos, entre membros e
congregados, e a igreja está responsável por um ponto de pregação na cidade de
Condado.
Estamos diante de um trabalho recente e contamos com as orações dos
amados irmãos. Somos gratos a Deus por ele ter nos abençoado em tão pouco
tempo, falo em relação ao pequeno rebanho, que tem nos alegrado muito o coração.
Nosso desejo é guia-los na palavra do nosso mestre Jesus e vê-los crescer em
qualidade e em números.
Edilton, Lucinha, Lutero e a quase nascida Katarina.

Espaço missionário
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“Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educandonos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente
século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a
manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus” (Tt 2.11-13)
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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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CANTINA DE PRIMEIRA | Venham lanchar conosco hoje a noite. Venderemos
pizza que pode ser pedida para viagem. Faremos cantina todos os domingos a
noite até o fim de junho. O valor arrecadado é para finalizarmos os pagamentos
da construção do novo templo.
LIVRO DE RECEITAS | Restam pouquíssimas unidades. Não perca a
oportunidade em adquirir um exemplar. Hoje a noite terá uma mesa no espaço
de convivência disponibilizando os livros. Custo: R$ 30,00.
ENCERRAMENTO FAMÍLIA SECRETA DE ORAÇÃO | No dia 15/06 às 19:30
aqui na PIPR, será o encerramento da Família Secreta. Não deixe de vir participar
desse momento em que você conhecerá a família que orou por você.
HOMENS COM UMA MISSÃO | No dia 16/06 às 18h haverá mais uma reunião
do ministério.
VIAGEM MATURIDADE | Nos dias 23 a 27/07 haverá uma viagem da
maturidade para Campos do Jordão. Interessados falar com Reynilda Oliveira.
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 | Precisamos reabastecer o armarinho para o XVII encontro de
obreiros que ocorrerá em agosto.
NOVA SÉRIE DE ESTUDO BÍBLICO | A partir do mês de agosto o Pr. Cláudio
iniciará uma série de Estudos Bíblicos nas Quintas-Feiras. O objetivo é capacitar
os membros de nossa Igreja a saber compartilhar a sua Fé com seus familiares,
amigos e colegas nas mais diversas área de relacionamento. Coloque em sua
agenda, priorize a sua vida espiritual. Todas as Quintas-Feiras, a partir das 19h.
Faça sua inscrição.

─ PLANO DE LEITURA BÍBLICA SEMANAL ─
10/06 Dia do Senhor
11/6 Segunda-feira
12/6 Terça-feira
13/6Quarta-feira
14/6 Quinta-feira
15/6 Sexta-feira

Dia
□ Pv 3-5
□ Pv 6-7
□ Pv 8-10
□ Pv 11-13
□ Pv 14-15

Noite
□ Rm 10
□ Rm 11
□ Rm 12
□ Rm 13
□ Rm 14

Família
□ Sl 7:1-8
□ Sl 7:9-17
□ Sl 144:1-8
□ Sl 144:9-15
□ Sl 8

Organizado por Vinícius Silva Pimentel sob a Licença Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).
Notícias de primeira e Plano de leitura bíblica

BD │10 junho 2018 │Primeira Igreja Presbiteriana do Recife

─ NOTÍCIAS DE PRIMEIRA ─
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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;
ŸRuy Costa (pai de Cybelle);
ŸShewa Vasconcelos;
ŸVanildo Lima;
ŸZulmira de Carvalho.

ŸAndré Jackson e Ada Luiza
(pedido de Zilma);
ŸDijanete (do Coro Boas
Novas);
ŸDione Andrade.

Outros pedidos

ŸPe l o s d e s e m p r e g a d o s ,
subempregados e
autônomos;
ŸC r i a n ç a s d o I n s t i t u t o
Filadélfia e Barnabé;
ŸP e l o s m i s s i o n á r i o s e
congregações da PIPR;
ŸPela situação do Brasil;
ŸPela Igreja perseguida.

─ ESCALAS E PLANTÕES ─
10 a 16 de junho
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Equipes

17 a 23 de junho

Presbíteros

Esdras Reinaux

Edson Vieira

Diáconos

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

Antônio Carlos
Heitor Arôxa
Israel Selva
Ivaldo Moraes
José Bartolomeu
Pedro Selva

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

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 ─
Dia

Nome

10/06
10/06

Vitória Souza Raposo Teixeira
Júlia Souza Raposo Teixeira

11/06
11/06

Pedro Henrique Narciso Dória
Rute Helena Gueiros Vitalino

15/06

Adriana Augusta de Souza Moura
Júlia Cavalcanti de Vasconcelos

15/06
15/06

Maria do Carmo Beltrão da Cunha

16/06
16/06
16/06

Augusto César Lima e Vasconcelos
Jediel Dutra de Almeida Vasconcelos
Vera Lúcia Ramos de Souza

─ 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

12
12
14

Anos

Casal

José Bartolomeu dos Santos e Ivania de Albuquerque Santos
Ediel Cavalcanti Ferreira e Helga de Souza Cavalcanti Ferreira
Sandoval de Almeida Júnior e Jeruza Helena Rossiter de Almeida

40
14
27

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

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

|7

─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Instrumental

Prelúdio Instrumental

Só ao Senhor Serviremos
*Leitura Bíblica: I Samuel 7.3 e 4
*Oração
*Cântico “Não Tenhas sobre Ti”

Àquele que é Poderoso a Glória
*Leitura Bíblica: Judas 24 e 25
*Oração
*Hino: NC 03 “A Igreja em Adoração”
Pois nos Tornou Propícios a Deus
Leitura Bíblica: I João 2.1 e 2
Oração de Confissão
Cânticos
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Ele nos Perdoará os Pecados
Leitura Bíblica: I Samuel 7.5 e 6
Oração de Confissão
Cânticos
Dele vem Toda a Providência
*Leitura Bíblica: I Samuel 7.8-12
*Ofertório: NC 49 “Sempre Vencendo”
Oração de Consagração
Solo musical

E Dele vem Toda Boa Dádiva
*Leitura Bíblica: Tiago 1.16-18
*Ofertório: NC 171 “Deus Proverá”
Oração de Consagração

Dele Vem o Ensino que Edifica
Mensagem – Rev. Cláudio Albuquerque
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Atentemos à Sua Palavra Viva e Eficaz
Mensagem – Sem. Jaidson Araújo
Hino: NC 224 “Consagração”
*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

