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O QUE EU PERCO QUANDO PERCO O CULTO?
“Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns,
antes, nos estimulemos uns aos outros e tanto mais quanto
vedes que o Dia [do Senhor] se aproxima.” Hebreus 10:25
Você pode imaginar a sua vida sem culto? Você
consegue imaginar a sua vida sem se reunir regularmente com
o povo de Deus, para adorá-lo coletivamente? O culto
corporativo é um dos grandes privilégios da vida cristã. E talvez
ele seja um daqueles privilégios que, ao longo do tempo,
tomemos como certo. Quando paramos para pensar a
respeito, não conseguimos imaginar a nossa vida sem culto.
Na verdade, nem mesmo queremos pensar nisso. Mas, acho
que vale a pena considerar: O que eu perco quando perco o
culto?
Vivemos numa cultura consumista onde temos a
tendência de avaliar a vida através de meios muito egoístas.
Isso também é transferido para como pensamos sobre a Igreja
e o culto. Por exemplo, quando ouvimos, falamos ou
pensamos assim: “Hoje o sermão não falou comigo”; “Eu
simplesmente não consegui apreciar as canções que cantamos
nesta manhã”; “A leitura da Escritura foi demasiadamente
longa”; ou ainda, “O sermão foi muito demorado”. Quando
pensamos ou falamos dessa maneira podemos estar dando
provas de que estamos indo à igreja como consumidores,
como pessoas que desejam ser servidas em vez de servir.
No entanto, o ponto primário e o propósito de cultuar
a Deus é a sua glória, e não a satisfação das nossas
necessidades, sejam elas de cunho emocional, intelectual ou
de preferência pessoal. Nós adoramos a Deus, a fim de
glorificá-lo. Deus é glorificado no nosso culto, Ele é honrado,
Ele é magnificado à vista daqueles que se juntam a nós.
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─ PASTORAL ─
Dessa forma, o culto rompe completamente com a corrente do
consumismo e exige que eu cultue por amor da sua glória. Alguém já disse que o
culto “é a arte de perder o ego na adoração de outro”. E é exatamente este o
caso. Esquecemos de tudo sobre nós e damos toda honra e glória a Ele.
O que eu perco sem o culto? Eu perco a oportunidade de crescer através
de ouvir a exposição da Palavra de Deus (Voz de Deus) e de experimentar alegria
por meio do cântico de grandes hinos que exaltam os seus atributos. Eu perco a
oportunidade de me unir a outros cristãos em oração e para recitar grandes
credos com eles. Mas, mais que isso, eu perco a oportunidade de glorificar a
Deus. Se eu parar de cultuar, estarei negligenciando um meio através do qual eu
posso glorificá-lo.
Será que entendemos isso? Será que temos consciência da solenidade
desse ato? O culto não é sobre você ou sobre mim. O culto é sobre Deus. E,
realmente, isso muda tudo. Ele, é o Deus Criador e Soberano, é o Deus Santo e
misericordioso, que entregou a vida de Seu Filho por nós, e por isso, é merecedor
de toda honra e toda glória. Ele é o objeto de nosso culto, Ele é o centro e a razão
de nos reunirmos para adorá-lo e exaltar o louvor de Sua glória.
Quando vemos o culto como algo que, em última análise, existe para o
nosso bem e para a nossa satisfação, fica fácil tirar um dia de “folga” e pensar que
“a minha presença não vai fazer muita diferença”. Mas quando eu venho para
glorificar a Deus, eu entendo que ninguém mais pode tomar o meu lugar. Deus
espera o levantar das minhas mãos, o erguer do meu coração, o entoar da minha
voz e a consagração de minha vida a Ele.
Quando vejo o culto como algo que é todo sobre mim, fica fácil pular de
igreja em igreja e estar sempre à procura de algo que se ajuste melhor a mim, as
minhas vontades e gostos, que supra as minhas necessidades e as de minha
família, e de meus filhos. Mas quando eu vejo a igreja como algo que é
verdadeiramente sobre Deus, então, procurarei uma igreja mais pura e melhor
em adorar do modo exato como a Bíblia ordena. Devo me filiar e fazer parte de
uma igreja autenticamente bíblica, teocêntrica, através da qual eu possa servi-lo
e glorificá-lo cada vez mais.
Sem dúvida, o culto é um privilégio. Mas também é uma exigência e uma
responsabilidade. A maior responsabilidade, bem como o maior privilégio no
culto, é trazer glória a Deus.
(extraído do boletim da I.P. Várzea da Palma, e adaptado por Cláudio Albuquerque)

2 | Pastoral

─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
RELATORIO DO PROJETO QUECHUA
“Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido.”
Jó 42:2
Quem poderá impedir os propósitos de Deus nesse mundo criado? Ninguém,
pois, sabemos que nosso Deus está no controle de todas as coisas e os planes dEle não
serão frustrados por nada e ninguém. Por tanto como filhos aprendamos a descansar nos
planos de Deus, Ele sabe o melhor para nós em todas as áreas das nossas vidas e no
tempo dEle. Sabendo que nenhum propósito dEle será impedido em nossas vidas,
gostaríamos de compartilhar com vocês a nossa alegria e as notícias da Cordillera de los
Andes:
Treinamento de Líderes:
As aulas iniciaram no Seminário Evangélico de los Andes (SELA) e
continuaremos ajudando no treinamento de líderes quéchuas, ao meu cargo foi
colocado todas as matérias de missões. Que Deus para sua glória me dê sabedoria e
capacite para ensinar esses líderes autóctones.
Iglesia Presbiteriana “La Libertad”:
Continuamos dando assistência a Congregação de Santa Inês e também nesse
ano daremos assistência a congregação de Paccchacc que ficam nos vilarejos quéchuas.

No amor do Senhor das Missões Pr. Josué Yupanqui, Yovana e Joshua Erick
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Plantação de Igrejas:
Como falamos anteriormente nesse 2018 focaremos mais o nosso trabalho na
Plantação de Igrejas. O grupo de estudo que fica na Rodoviária da cidade está tomando
forma e nesses meses já estamos pensando em alugar um local para formalizar as
programações e atividades dessa nova igreja. Também estaremos ajudando o outro
grupo que fica no centro da cidade a tomar forma e se tornar igreja. Justamente estamos
querendo que um líder peruano tome conta do trabalho que fica no centro da cidade e
para isso é preciso parcerias com outras igrejas para a consolidação desse trabalho.

Espaço missionário
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Motivo de louvor:
Agradecer a Deus pela oportunidade de me usar como instrumento nas
diferentes atividades do Projeto Quéchua
Pedidos de oração
Intercedamos pelo trabalho de plantação de Igrejas na Rodoviária e no centro
da cidade que Deus abra as portas para parcerias com igrejas da IPB;
Pela minha família, pois entendo que o suporte da mesma é importante para a
realização do ministério que Deus tem nos confiados.

─ 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.
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─ ANOTAÇÕES ─

4 | Diaconia PIPR e Anotações

CANTINA DE PRIMEIRA | Hoje a noite não haverá cantina.
FÉRIAS PR CLÁUDIO | Nos dias 26/06 a 15/07 o Pr Cláudio estará em gozo de
férias. Que o Senhor lhe proporcione o refrigério necessário nesses dias e o traga
em paz.
GRUPO DE APOIO AO TRABALHO | No dia 07/07 às 16h aqui na PIPR, haverá
mais um encontro do Grupo de apoio ao trabalho, realizado pela junta diaconal.
LIVRO DE RECEITAS | Restam pouquíssimas unidades. Não perca a
oportunidade em adquirir um exemplar. Custo: R$ 30,00.
VIAGEM MATURIDADE | Nos dias 23 a 27/07 haverá uma viagem da
maturidade para Campos do Jordão. Interessados falar com Reynilda Oliveira.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS | Nos dias 24 a 27/07 das 14h às 17h, haverá
mais uma EBF aqui na igreja. As inscrições já começaram. Aproveite para
convidar um amiguinho.
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.
DOAÇÃO | Lucinha, esposa do Pr Edilton, está precisando de um berço. O
nascimento de Katarina está previsto para início de agosto. Quem puder doar
procurar Norma Lacerda.
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 áreas de relacionamentos. Coloque em sua
agenda, priorize a sua vida espiritual. Todas as Quintas-Feiras, a partir das 19h.
RECEBIMENTO DE MEMBROS | A reunião do conselho para exame e
recebimento de membros ocorrerá na última sexta-feira de julho.

─ PLANO DE LEITURA BÍBLICA SEMANAL ─
24/06 Dia do Senhor
25/6 Segunda-feira
26/6 Terça-feira
27/6Quarta-feira
28/6 Quinta-feira
29/6 Sexta-feira

Dia
□ Pv 29-31
□ Ct 1-3
□ Ct 4-6
□ Ct 7-8
□ I Rs 5; II Cr 2

Noite
□ I Ts 4
□ I Ts 5
□ II Ts 1
□ II Ts 2
□ II Ts 3

Família
□ Sl 72:1-9
□ Sl 72:10-14
□ Sl 72:15-20
□ Sl 127:1-2
□ Sl 127:3-5

Organizado por Vinícius Silva Pimentel sob a Licença Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).
Notícias de primeira e Plano de leitura bíblica
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─ 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;
ŸPb Josimar Henrique;
ŸRaquel Amorim;
ŸRuy Costa (pai de Cybelle);
ŸShewa Vasconcelos;
ŸVanildo Lima;
ŸZulmira de Carvalho.

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 ─
24 a 30 de junho

01 a 07 de julho

Presbíteros

Edson Vieira

Fernando Guerra

Diáconos

David Arcoverde
Dennis Cavalcanti
Fernando Ângelo
Francisco Júnior
Guilherme Pires
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 Luciano Carvalho

Rebeca Souza
Sem. Jaidson Araújo

Doutrina (Quintas-feiras)

Presbítero da escala

Presbítero da escala
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Equipes

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês
Mês Dia

Itamaracá

Aldeia

Nazaré

Aliança

Jun

24

Pb Davi M.

Pb Dário

Pb Raul

Pb Marcos

Jul

08

Pr Arthur

Pr Luciano Pr Edilton

Pregador do campo

Vicência

Itambé

Goiana

Pb Alexandre Sem Jaidson Pedro P.
****

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

Pr Sócrates Pr Relrison

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

Nome

24/06
26/06

Edir Andrade Araújo Horst
Arthur Neumann Monteiro Henrique

26/06
26/06

Carolina de Paula Andrade Varela dos Santos
Emerson Cordeiro dos Santos

26/06

Roberto Limeira Correia Lima
Roberta Ribeiro Lara

30/06

Jorge Osvaldo Vieira da Silva
Manoel Correia de Oliveira Andrade Neto

─ 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

28
30

Anos

Casal

Demétrius Nicodemus Varela dos Santos e Lívia Paula Varela
Jurandir Marques de Lima Júnior e Renata Dantas Marques

22
16

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

Aniversariantes
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28/06
30/06
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─ LITURGIA ─

Culto Vespertino 18h

Culto Matutino 09h
Prelúdio Boas Novas

Prelúdio Instrumental

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica: Mateus 16.13-16
*Oração
*Hino: NC 16 “Louvai a Deus”

Adoremos ao Deus Fiel
*Leitura Bíblica: 1 Coríntios 1.4-9
*Oração
*Hino: NC 14 “Louvor”
Confessemos Nossa Total Dependência
Leitura Bíblica: 1 Coríntios 10.12 e 13
Oração de Confissão
Cânticos
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Confissão dos Pecados
Leitura Bíblica: Mateus 15.8-20
Oração de Confissão
Cânticos
Consagração dos Dízimos e Ofertas
*Leitura Bíblica: Mateus 6.25-34
*Ofertório: NC 105 “A Certeza do Crente”
Oração de Consagração
Coro Boas Novas

Participemos da Honra de Contribuir
*Leitura Bíblica: 2 Coríntios 9.6-11
*Ofertório: NC 145 “Refúgio Verdadeiro”
Oração de Consagração
Música Especial

Exposição das Sagradas Escrituras
Mensagem – Sem. Jaidson Araújo
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Atentemos à Palavra Viva e Eficaz
Mensagem – Rev. Relrison Domingos
Hino: NC 298 “A Pedra Fundamental”
*Oração
*Bênção Araônica

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

