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O QUE O CRISTIANISMO NÃO É
Qual então, a essência do cristianismo? Primeiro, o cristianismo não é, em sua

essência, um credo. Muitas pessoas pensam assim. Elas acham que se puderem
recitar o Credo Apostólico do começo ao fim sem nenhuma reserva mental, isso irá
torná-las cristãs. Ao conversar com um médico alguns anos atrás, perguntei o que ele
achava que era um cristão. Depois de pensar alguns instantes, ele respondeu: “Um
cristão é alguém que aceita certos dogmas”. Mas esta é uma resposta imprecisa e,
portanto, inadequada. É claro que o cristianismo possui um credo, e a crença cristã é
muito importante; mas é possível alguém aceitar todos os quesitos da fé cristã e ainda
assim não ser cristão.

Segundo, o cristianismo não é essencialmente um código de conduta. Muitos,
porém, acreditam nisso, e chegam até a contradizer os que pertencem à primeira
categoria. “Na verdade não importa realmente no que você crê”, eles dizem, “contanto
que viva uma vida decente”. Então se esforçam para obedecer aos Dez Mandamentos,
ou viver de acordo com os padrões do Sermão do Monte, ou seguir a Regra de
Ouro... Tudo isso é ótimo e é louvável - só que a essência do cristianismo não é a
ética.

Terceiro, o cristianismo não é, em sua essência, um culto, usando a palavra no
sentido de “um sistema de adoração religiosa” e um conjunto de cerimônias. É claro
que o cristianismo possui certos preceitos. Os sacramentos do Batismo e da Santa
Ceia, por exemplo, foram instituídos pelo próprio Jesus, e foram executados pela
Igreja desde então. Os dois são preciosos e proveitosos.

Portanto, o cristianismo não é nem um credo, nem um código, nem um culto,
se bem que cada uma destas coisas tenha a sua devida importância.

Mas então, o que estava faltando? Se a essência do cristianismo não é nem
um credo, nem um código, nem um culto, qual é, então? É Cristo! O cristianismo não
é primordialmente um sistema, qualquer que seja a sua natureza; mas é uma pessoa,
e uma relação pessoal com essa pessoa. Aí, sim, as outras coisas se encaixam: as
nossas crenças e a nossa conduta, o fato de sermos membros de uma igreja e de
irmos ao culto, assim como a nossa vida devocional privada e o nosso culto público.
Mas, cristianismo sem Cristo é uma moldura sem quadro, um corpo sem respiração.

Extraído do Livro “Firmados na Fé” de  John Stott – Editora Encontro
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GABINETE PASTORAL

      Rev. Fernando  Roberto  Brito
Pastor Efetivo

Terças-feiras: visita pastoral.
Quarta a sextas-feira 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),
Wilma Gomes 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 - Congregação Xuá
17h30 - Celebração Jovem

19h30 - Congregação em
             MangabeiraII

ATIVIDADES REGULARES

CONGREGAÇÕES E
PONTOS DE PREGAÇÃO

 Congregação Presb.Mata Redonda
Rev. José Wellington de Lima

      Congregação Presb. de Picuí
               Ivonaldo José

   Congregação Presb. Sítio Xuá
             Helton de Assis

Congregação Presb.Mangabeira II
        Presb. José Herivalter

EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

                  AVISO A IGREJA

Amados irmãos – A graça e paz do Nosso Senhor
Jesus Cristo

A reunião do conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de João Pessoa, realizada às 19:00 horas
do dia 07/03/2021 online pela plataforma Skype, com
registro na ata de nº 2063, vem por meio deste, informar
o que segue:

Considerando que nos últimos dias foi verificado
um grande número de irmãos que testaram positivo
para covid 19.

Considerando que no estado da Paraíba,
especialmente na área Metropolitana de João Pessoa
encontra-se com um índice elevado de casos da Covid
19;

Considerando que no estado da Paraíba,
especialmente na área metropolitana de João Pessoa
encontra-se com um índice elevado de ocupação de
leito de enfermaria e UTI, tanto nos hospitais dos SUS,
como na rede privada.

Considerando que a Resolução do Decreto do
Governo do Estado nº 41.142 de 02 de abril de 2021,
liberar os cultos presenciais com ocupação de 30% da
capacidade de cada Igreja;

Portanto, o conselho diante os fatos acima e para
preservar a integridade física dos membros da Primeira
Igreja Presbiteriana de Joao Pessoa resolve:

Manter até o dia 25 de abril de 2021, os trabalhos
da Igreja (sociedades internas, Departamentos e as
Congregações) de forma não presencial. Os cultos
serão transmitidos de forma Online pelo canal da
YouTube.

Reverendo Fernando Roberto de Brito
Presidente do Conselho

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER

SANTIFICAR O NOME DE DEUS – continuação
d- Não misturar o puro com o impuro no testemunho e na

liturgia. A santificação da vida regenerada é um exemplo para o mundo:
a manifestação de que o servo de Deus em Cristo honra e glorifica seu
Pai. Deus é santo; nós, unidos a ele por seu Filho Jesus, temos o
privilégio de sermos santos: separados do profano para o sagrado,
retirados das trevas para a luz: “Como filhos da obediência, não vos
amoldeis às paixões que tínheis anteriormente na vossa ignorância;
pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos
santos também vós mesmos em todo vosso procedimento, porque
está escrito: “Sede santos, porque eu sou santo” (I Pe. 1. 15, 16). A
luz e as trevas não se misturam; o comportamento do regenerado não
pode ser idêntico ao do ímpio, pois um é cidadão do céu, outro é do
mundo; um fala a linguagem do Pai celeste expressa na revelação, as
Escrituras; outro, a linguagem da mundanidade, aquela que mistura o
nome de Deus com os dos mais baixos ídolos e divindades falsas.

“A igreja não pode calar, nem
dissimular, nem aprovar o que é

contrário à fé e aos bons costumes.”
(Agostinho)

11/04 – Artemys Viviam de Souza Silva
12/04 – Hélio Melo de Assis
13/04 – Kézia Farias Linhares
14/04 – Adiel Santos de Freitas Filho
16/04 – Débora Dias de Lira
17/04 - Creuza Ferreira Santos
17/04 - Ma. Luiza Silva Lima de Lira

Acesse: https://ipb.org.br/radio

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 - PIX 08665929000141. Favor

colocar o comprovante referente ao mês corrente no
envelope de dízimo.
CENTENÁRIO DO CORAL - Estarão abertas

durante todo este ano, inscrições para o Coro
Comemorativo do Centenário do Coral da nossa
Igreja. A comemoração ocorrerá em 2022. Os irmãos

interessados em participar como corista, devem entrar
em contato com Edmilson Falcão por Whatsapp
(83) 98720-3402, para maiores informações.


