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P I AN O /DI R I GE NT E

Edmilson/

Edmilson/Paulo

Edmilson/Paulo

Todos os diáconos
estão convocados a

exercerem suas
funções aos quais

foram vocacionados.

ANO VELHO,  ANO NOVO

O ano de 2020 com certeza ficará por muito tempo em nossa memória, muitas coisas aconteceram
de forma repentina, coisas que nós não havíamos programado nem esperado que acontecesse.
Alguns vão dizer que o ano de 2020 foi inútil e que deve ser apagado de nossa memória, pois
ficamos impedidos de realizar muito dos planos, e que nada de “bom” aconteceu. Será que é
dessa forma que devemos enxergar o ano de 2020? E como devemos enxergar o ano que se inicia?
O que deve nortear as expectativas para 2021?
Primeiro devemos crer que servimos a um Deus que é soberano absoluto, e isso implica crê que
nada foge ao seu controle, que as coisas não fogem ao comando dEle. O profeta Isaías disse:
“Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade: que eu sou Deus, e não há outro, eu sou
Deus, e não há outro semelhante a mim; que desde o princípio anuncio o que há de acontecer
e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam; que digo: o meu conselho
permanecerá de pé, farei toda a minha vontade... Eu o disse, eu também o cumprirei; tomei este
propósito, também o executarei”. (Is 46.8-11). Esse texto de Isaías apresenta a singularidade de
Deus entre todos os seres do Universo, ou seja, só Ele é Soberano. Portanto, devemos olhar para
trás na perspectiva de um Deus Soberano que usa todas as coisas para o bem do seu povo
(Rm.8:28), e que existe um plano divino para trabalhar a sua santidade em nossas vidas até
mesmo coisas “ruins” que nós temos dificuldade de entender e de aceitar como parte do plano de
Deus para as nossas vida.
Talvez você não tenha percebido a mão de Deus trabalhando em 2020, mas tenha a certeza de que
a sua mão estava operante em sua vida, levando você a orar mais, lê mais a Palavra e a quebrar o
seu orgulho, levando você a ser mais humilde, sempre com o propósito principal de trabalhar o
seu caráter até que chegue a estatura de Cristo (Rm.8:29) porque este é o propósito da nossa
salvação.
Então, como devemos encarar o ano de 2021 que se inicia? Da mesma forma como olhamos para
o ano de 2020 que terminou, ou seja, crendo num Deus que é Soberano absoluto. Não sabemos
o que vai acontecer daqui para a frente, mas devemos crê na Palavra que diz: “A sorte se lança no
regaço, mas do Senhor procede toda a determinação” Provérbios 16.33.”
Devemos, portanto, aproveitar as oportunidades para assumir algumas atitudes essenciais tais
como: a busca de uma vida mais santa diante de Deus e dos homens. (I Pe 1.13-16); uma disposição
para uma vida de maior fidelidade a Deus. (I Jo 2.15-17).

Reverendo Fernando Roberto

Rev. Fernando Roberto

CULTO VESPERTINO

Prelúdio .................................................................Piano

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica................................................Is.12:1-6
Canto Congregacional.............................Hino Nº 23NC
Oração de Louvor e Adoração..........................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada.................................Is.1:1-20
Oração de Contrição......................................Presbítero
.

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Canto Congregacional........................................ Jovens
Leitura Bíblica..............................................2 Co.9:6-9
Ofertório.........................................Hino Nº 102NC
Oração.............................................................Diácono

EDIFICAÇÃO

Mensagem .................................Rev.Fernando Roberto
Santa Ceia..........................................................Pastor
Ato de Gratidão..................................................Pastor
Bênção Apostólica..............................................Pastor
Tríplice Amém.......................................................Todos

Edmilson

Rev. Fernando Roberto

Assembléia Geral Ordinária

   TODOS

Rev. Humberto Carlos Humberto Aranha

Sergio Barbosa

Assembléia Geral Ordinária

 TODOS



GABINETE PASTORAL

      Rev. Fernando  Roberto  Brito
Pastor Efetivo

Terças-feiras: visita pastoral.
Quartas-feiras a sextas-feiras das 14h às
18h.

SECRETARIA DA IGREJA

Segundas-feiras das 8h às 12h e das
13h às 17h. Terças-feiras a sextas-feiras
das 8h às 12h e das 13h às 18h.
        Tel.: (83) 98832-0069

E-mail: primeiraipjp@hotmail.com
Site: https://primeiraipjp.net

Av. Deputado Odon Bezerra, 294
Tambiá - CEP 58020-500
Tel.: (83) 3221-7075
João Pessoa - Paraíba

O propósito da Primeira Igreja Presbiteriana de João Pessoa é glorificar
a Deus, dando legítimo testemunho da salvação em Cristo, buscando
alcançar e fazer discípulos através da eficácia da Palavra; do poder da
oração; da alegria do louvor e da comunhão.

IGREJA: LUGAR DE VIDA COM DEUS

INTERCESSÃO

Oremos por nossos missionários e famílias - Rev. Júlio César de
Melo (AMIDE), Felippe Schimit (ABU), Ob. da Pastoral Carcerária
Evangélica, Pr. Jimmy, Andrea e Isaías Cornejo, Miss. Maria de
Lourdes Vicente, Seminaristas do Seminário Sertanejo, Pr. Alberto
Nunes, Junta de Missões Nacionais; APMT e Rev. Gabriel Neubarth
e Kelly Lacerda (Projeto Missionário na Espanha), Helton de Assis e
Rosana Ferreira (Comunidade Xuá).
Oremos pela liderança - Conselho, Junta Diaconal, EBD, Depto.
Infantil, Sociedades Domésticas;  Picuí, Xuá e Cong. Mata Redonda,
rogando por santidade, pureza, comunhão, ordem e disciplina na Igreja;
e autoridades do Poder Público.
Oremos por nossos irmãos enfermos - Ivonilde Ferreira (mãe de
Sandra Karla), Elizabete Viana,  Patricia (filha de Tereza de Pereira),
Maria das Neves (Nevinha), Conceição Barbosa, Rosilda Toledo Sales,
Darcy Ximenes, Danielle Vieira (filha do Díácono Jaziel),  Antônio
(marido da irmã Maricelia (Comunidade Xuá)), Maria José Torres e
Wagner Torres, Maria das Graças, Edite Modesto, Maria da Penha
Nascimento e Katia Rejane, Severino Cezario (esposo de Ligia Maria),
e pela sobrinha-neta da irmã Luiza.

ENDEREÇO DA IGREJA

ANIVERSARIANTES

CITAÇÃO DA SEMANA

              DOMINGO
09h - Culto Matutino
10h15 - Escola Dominical
18h - Culto Vespertino

            QUARTA-FEIRA
07h - Reunião de Oração
15h - Reunião de Oração

             QUINTA-FEIRA
19h30 - Culto de Doutrina

              SEXTA-FEIRA
19h30 - Ensaio do Coral

                SÁBADO
14h30 - Ponto de Pregação Xuá
17h30 - Celebração Jovem

19h30 - Ponto de Pregação em
            Mangabeira II

ATIVIDADES REGULARES

CONGREGAÇÕES E
PONTOS DE PREGAÇÃO

   Congregação Mata Redonda
Rev. José Wellington de Lima

      Congregação Presb. de Picuí
               Ivonaldo José

   Ponto de pregação Sítio Xuá
             Helton de Assis

Ponto de pregação Mangabeira II
        Presb. José Herivalter

EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

SÉRIE DE ESTUDOS - Informamos que
estamos estudando Teologia Bíblica do Antigo
e do Novo Testamento. Não perca esta excelente
oportunidade de crescer no conhecimento da
Palavra do Senhor. Todas as quintas-feiras,
CULTO on-line às 19h30.

DESPERTA DÉBORA - Informamos que  as
reuniões  em nossa Igreja , estão suspensas   ,
retornaremos no proximo ano. Agradecemos e
contamos com sua compreensão.Mais
informações com a irmã Geórgia Melo.

OFERTA DE GRATIDÃO - Deus tem sido fiel
para conosco em todas as áreas e por isso ele
digno de toda a honra e Glória. Este ano a nossa
igreja estará com um alvo de 10.000,00 reais de
oferta de Gratidão a Deus. Precisamos da
contribuição dos irmãos para cumprirmos com
os compromissos de fim de ano. Salmos 116:12:
“Que darei ao SENHOR por todos os seus
benefícios para comigo?”
AVISO – Retornamos com as reuniões no Ponto
de Pregação em Mangabeira II . Aqueles que
puderem ir agradecemos a sua presença e sejam
bem vindos. Estamos obedecendo todo o
protocolo sanitário.
DEVOCIONAL (CADA DIA NATAL) – Está
disponível para cada membro da Igreja 5
exemplares CADA DIA e também o envelope de
Oferta de Gratidão.

AVISO - O Conselho da Igreja no uso de suas
atribuições resolve convocar a Igreja para se reunir
em Assembleia Geral Ordinária conforme estabelece
Art. 9, § 1o, item (b) do Manual Presbiteriano, neste
dia 03 de Janeiro de 2021 às 09hs

AVISO -  Reunião de Oração dia 05 de Janeiro das
20:00 às 22:00hs;  Convidamos toda a Igreja à
participar.

PRESBITÉRIO – Reunião Ordinária do
Presbitério nos dias: de 06 à 09 de Janeiro de
2020 ; Estejamos em Oração.

DÍZIMO - O irmão que desejar entregar o seu
dízimo através de depósito ou transferência
bancária, poderá fazê-lo na Caixa Econômica
Federal: Código: 104 - Agência: 0036, Operação:
003, Conta: 6210- 4, CNPJ: 08.665.929/0001-41.
Favor colocar o comprovante referente ao mês
corrente no envelope de dízimo.

PROTOCOLO A SER SEGUIDO PELOS
MEMBROS:

1- Todos os que desejarem  participar dos cultos
presenciais, devem se inscrever
antecipadamente,  através do link disponibilizado
no grupo da igreja no WhatsApp;
2- O uso de máscaras durante todo o culto é
obrigatório;
3- As famílias de uma mesma residência, devem
sentar juntas no mesmo banco;
4- Membros acima de 60 anos e/ou com alguma
comorbidade, recomenda-se ficar em casa
acompanhando os cultos on-line;
5- As crianças podem participar dos cultos
presenciais desde que sigam as mesmas
recomendações;
6- Recomenda-se que cada um leve a sua própria
garrafa de água;
7- O uso dos banheiros deve respeitar a
quantidade máxima de 3 pessoas;Respeite a
ocupação máxima de até 120 (Cento e vinte)
pessoas no espaço do culto.

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER

Pergunta 96: “O que é Ceia do Senhor?

Resposta: A Ceia do Senhor é um sacramento no qual, dando-se e
recebendo pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a
sua morte ( Mt 26. 26, 27; I Co 11. 26 ); e aqueles que participam
dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas
pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as
suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça”(
I Co 10. 16; Ef 3. 17). A mesma definição do batismo vale para a Ceia
do Senhor: “Sinal visível da graça invisível”. Ela atualiza e fixa na
mente da Igreja o fato de que a morte vicária de Cristo, sua ressurreição
e exaltação, foram e são atos e obras geradores da expiação e da
redenção, responsáveis pela essência, existência e ministérios da
universal comunhão dos santos e, dentro dela, da salvação, santificação
e espiritualidade de cada crente. A Ceia, portanto, é muito mais que
simples liturgia comemorativa da paixão de Cristo, mais significativa
e profunda que qualquer pomposo ritual celebrativo de sua morte. A
ordenança: “Fazei isto em memória ( anamnesis ) de mim” significa:
a- Trazer à lembrança dos redimidos todos os acontecimentos
históricos da remissão: encarnação, vida, ministério, paixão, morte e
ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. b- Fazer emergir do ser da
Igreja e do interior de cada um de seus membros, revivendo-a e
reavivando-a, a bênção intrínseca e interna da redenção: definitiva
conquista do Cordeiro e graça indelevelmente eterna de todos os
salvos. c- Lembrar que a Igreja nasceu de Cristo, o Segundo Adão,
como a velha humanidade surgiu do primeiro Adão. Cada celebração
eucarística comemora, pois, a concepção e o nascimento da Igreja. Na
cruz com Cristo ela padeceu. Da cruz, desceu com ele ao túmulo, ao
“sheol”. Do túmulo, com ele ressurgiu para a vida eterna. Tudo isto
vem à tona em cada celebração da Santa Ceia.

“Em nossa adoração deve haver o poder
sobrenatural que nos faz compreender o sentido
de Deus.”

 Bryan Green

05/01 – Maria Alice Soares

07/01 – Daniel de Araújo Torres

08/01 – Ivanildo Bezerra de Albuquerque

08/01 – José Edmilson Coelho Falcão

08/01 – Amilton Lucas Fernandes de Lima




