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NOMES PARA A SANTIFICAÇÃO NA ESCRITURA

DESPOJAMENTO DO VELHO HOMEM (Ef 4:22)
“... no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se
corrompe segundo as concupiscências do engano.”
O apóstolo Paulo adverte da instabilidade que viviam os cristãos da igreja de Éfeso.
A sua conduta não deveria retroceder ao seu antigo estilo de vida sem Cristo. A
santificação é um processo contínuo e pecados como furto, mentira, o modo torpe de
falar e a mágoa, deveriam ser abandonados. É neste sentido que João Calvino adverte
que “aquele cuja vida não faz diferença alguma da vida dos incrédulos, na verdade
nada aprendeu de Cristo; pois este conhecimento não pode ser dissociado da
mortificação da carne”. Eles deveriam rejeitar pensamentos pecaminosos, que
obscureciam o entendimento e produziam dureza de coração. A inconstância espiritual
não deve ser uma característica dos cristãos. Eles não devem voltar às práticas do
período anterior à sua conversão, não concordar com pensamentos ímpios, nem se
associarem às abomináveis práticas pagãs dos gentios que viviam dominados pela
escravidão do pecado e influência de demônios.

DESPOJAMENTO DO CORPO DA CARNE (Cl 2:11)
“Nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do
corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo.” Deus corta as amarras da escravidão do
pecado. O termo fostes circuncidados nos noticia o benefício da obra expiatória de
Cristo. Eles não eram mais estranhos à aliança, de modo que sabiam do que Paulo
falava. Os cristãos de Colossos estavam posicionalmente nele, isto é, em Cristo,
porque “estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne,
vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos” (2:13).

MORTE DA NATUREZA TERRENA (Cl 3:5)
“Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo
maligno e a avareza, que é idolatria.”
O apóstolo ordena que os cristãos de Colossos mortificassem a sua insatisfação
quanto ao prazer. Os seus prazeres quando desorientados tornam-se pecaminosos e
causam escândalos. O prazer pode induzir ao vício e tornar-se num ídolo. É esta a
denúncia que encontramos contra os cristãos colossenses. Deus em sua bondade
nos dá recursos que nos ajudam a obedecê-lo. Ele poderia apenas ordenar, e seria
nosso dever cumprir. Mas o Senhor em sua bondade nos concede motivos adicionais
além do dever, Ele nos dá o prazer de obedecer. Os dois instrumentos de prazer
mencionados por Paulo é o sexo e as riquezas. Entretanto, os pecados citados
distorcem estes instrumentos. Tanto o sexo como as riquezas não são maus em si,
pelo contrário, Deus os criou para satisfazer as nossas reais necessidades e serem
meios de conduzir-nos a glorificá-lo.

Reverendo Ewerton Tokashiki
Pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Teófilo Otoni-MG

Rev. Fernando Roberto

Todos os diáconos
estão convocados a

exercerem suas
funções ás quais

foram vocacionados. Edmilson/Mateus

11/07

José Herivalter

Edmilson/Paulo

Edmilson/Inalda

CULTO VESPERTINO
Prelúdio .......................................................... Piano

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica..............................................Ap.5:7-14
Canto Congregacional.......................... Hino Nº136 NC
Oração de Louvor e Adoração.................... Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada ...............................Ef.2:1-13
Oração de Contrição.................................... Presbítero

LOUVOR E ADORAÇÃO

Canto Congregacional........................................Jovens
Leitura Bíblica............................................1 Cr.29:1-9
Ofertório.................................................. Hino 60 NC
Oração ............................................................Diacono

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

CULTO MATINAL
Prelúdio ............................................. Instrumental

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica ........................................Sl.113:1-9
Canto Congregacional....................... Hino Nº 43 NC
Oração de Louvor e Adoração.................. Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada...........................Ef.2:1-13
Oração de Contrição.................................Presbítero
.

LOUVOR E ADORAÇÃO

Canto Congregacional...................... Hino Nº308 NC
Leitura Bíblica .......................................1 Cr.29:1-9
Ofertório........................................... Hino Nº60 NC
Oração....................................................... Diácono

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

TODOS

Humberto AranhaRev. Fernando Roberto

Rev. Fernando Roberto

Sérgio BarbosaRev. Fernando Roberto



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.

Celular.: (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),  Maria José
Torres e Wagner Torres, Maria das Graças, Edite Modesto, Maria da
Penha Nascimento e Katia Rejane, 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
               Mangabeira II

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

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER

 b-O justo, eleito, salvo, regenerado, justificado e
reconciliado com Deus, também é um pecador, mas com
algumas diferenças consideráveis. Ei- las: b.1- Ele tem
consciência de pecado, e sabe que todos os delitos são
pecados contra Deus: “Pequei contra ti, contra ti
somente”(Sl 5l.4a). b.2- O pecado está sempre diante dele
para que não se esqueça de seu estado pecaminoso: “O
meu pecado está sempre diante de mim”( Sl 51. 3b). b.3-
Reconhece que pertence à humanidade pecadora, e que
seus atos maléficos procedem de sua natureza pecaminosa:
“Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha
mãe”( Sl 51. 5 ). b.4- Tem plena convicção de que o perdão
é obra da exclusiva graça de Deus; nada o homem pode
fazer para livrar-se do pecado: “Compadece-te de mim, ó
Deus, segundo a tua benignidade; e, segundo a multidão
das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões”( Sl
51.1). b.5- Está em permanente submissão ao Salvador e
dele inteiramente dependente: “Não me repulses da tua
presença, nem me retires o teu Santo Espírito”( Sl 51. 11).

20/07 – Ailza Silva Lima
21/07 – Angela Fourgiotis Regis G.Mendona
22/07 – Wilma Rocha Gomes dos Santos
24/07 – Mylena Késia L.Pessoa de Brito

“O cristianismo não é verdadeiro por
causa de seus resultados. Ele dá resultado
porque é verdadeiro. “

Os Guinness

Edital de convocação e   Procedimentos
O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de João
Pessoa, em reunião as 10:00 horas do dia 10 de
julho de 2021 com registro em Ata 2069, vem por
meio deste informar o que segue:  Considerando
o Art.83 da CI/IPB - São funções privativas do
Conselho: d) encaminhar a escolha e eleição de
presbíteros e diáconos, ordená-los e instalá-los,
depois de verificar a regularidade do processo das
eleições e a idoneidade dos escolhidos;Considerando
o Art.54 da CI/IPB - O exercício do presbiterato e
do diaconato limitar-se á ao período de cinco anos,
que poderá ser renovado. § 1º - Três meses antes de
terminar o mandato, o Conselho fará proceder a
nova eleição. Considerando o Art.55 da CI/IPB - O
presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais
no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na
moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no
falar e exemplos de santidade na vida.Considerando
o Art.111 da CI/IPB - O Conselho convocará a
assembleia da igreja e determinará o número de
oficiais que deverão ser eleitos, podendo do sugerir
nomes dos que lhe pareçam aptos para os cargos e
baixará instruções para o bom andamento do pleito,
com ordem e decência. Parágrafo Único - O pastor,
com antecedência de ao menos trinta dias, instruirá
a Igreja a respeito das qualidades que deve possuir o
escolhido para desempenhar o ofício. Diante das
suas funções e suas atribuições     conforme   os itens
acima especificados o Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana resolve:  Convocar uma Assembleia
Ordinária para o dia 17 de outubro de 2021 às
9:00 horas à eleição para 02 (dois) presbíteros e
02 (dois) diáconos em virtude dos términos dos
mandatos do Presbítero José Herivalter Rodrigues
Lima, Presbítero Humberto Aranha e o Diácono José
Pereira, abrindo mais (01) uma vaga para o

preenchimento das necessidades da junta diaconal; ·As
indicações dos presbíteros e diáconos serão através de
uma carta ao Conselho, com assinaturas de três membros
comungantes e serão até o dia 05 de setembro de 2021;A
oitiva dos presbíteros e diáconos indicados será no dia
02 de outubro de 2021, às 10:00 horas no gabinete
pastoral;   Considerando o que preceitua o Artigo 111 da

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.

CI/IPB, o conselho indica os irmãos José Herivalter
Rodrigues Lima e Humberto Aranha para
presbiteros. Rev.Fernando Roberto de Brito,
Presidente do Conselho.
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