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              A AUTORIDADE DAS ESCRITURAS

A Confissão De Fé De Westminster Contém Uma Declaração Majestosa Sobre
A Autoridade Da Escritura: A autoridade da Escritura Sagrada , razão pela qual
deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou
Igreja, mas depende somente de Deus (que é a própria verdade), o seu autor; e,
portanto, deve ser recebida, porque é a Palavra de Deus. Nós podemos ser movidos
e compelidos, pelo testemunho da Igreja, a um alto e reverente apreço pela Escritura
Sagrada; e a sublimidade do assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do
estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo (que é dar toda a
glória a Deus), a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem,
as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição, são
argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a Palavra de Deus; ainda
assim, não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e
autoridade divina provêm da operação interna do Espírito Santo, testemunhando
por meio da Palavra e com a Palavra em nossos corações. (CFW 1.4-5). Essas
palavras refletem o consenso do pensamento das Igrejas Reformadas sobre
como devemos entender a autoridade da Escritura. Em suma, a autoridade da
Escritura não depende da decisão ou decreto de qualquer igreja ou qualquer
homem. Pelo contrário, a Escritura é autoritativa porque é a Palavra do Deus
vivo. O mesmo ensino é encontrado nos escritos dos primeiros teólogos
reformados e nas primeiras confissões reformadas. João Calvino (1509-64),
por exemplo, explica que “um erro muito pernicioso prevalece amplamente de
que a Escritura tem apenas tanto peso quanto lhe é concedido pelo
consentimento da igreja” (Institutas 1.7.1). Ele está falando aqui sobre a opinião
católica romana predominante do século dezesseis. Calvino argumenta antes
que a Escritura é autoritativa porque “Deus fala pessoalmente nela” (1.7.4).
William Whitaker (1548-1595), em suas excelentes Disputations on Holy
Scripture [Discussões sobre a Escritura Sagrada] (1588), descreve de modo
conciso a visão das Igrejas Reformadas sobre esse assunto: O resumo de nossa
opinião é que a Escritura é autopistos, ou seja, tem toda a sua autoridade e crédito
a partir de si mesma; deve ser reconhecida, deve ser recebida, não somente porque
a igreja tem assim determinado e ordenado, mas porque ela provém de Deus; e nós
certamente sabemos que ela provém de Deus, não por meio da igreja, mas pelo
Espírito Santo. Quando confrontado por Satanás e por outros adversários, Jesus
Cristo repetidamente apelou às Escrituras como a autoritativa Palavra de Deus.
Não havia dúvida na mente de Jesus de que aquilo que Moisés disse, Deus
disse; de que aquilo que os profetas disseram, Deus disse. Para Jesus, as
palavras “está escrito” resolviam o argumento. Como seguidores de Cristo,
devemos ter a mesma atitude que Jesus teve em relação à Escritura. Toda a
Escritura é inspirada por Deus. É theopneustos, “soprada por Deus”. Quando
ouvimos as Escrituras, ouvimos a própria voz do Deus Todo-Poderoso. Não
existe maior autoridade.

Dr. Keith Mathison- Deão e professor de Teologia Reformada na Reformation
Bible College.

Rev. Fernando Roberto

Todos os diáconos
estão convocados a

exercerem suas
funções ás quais

foram vocacionados.

Edmilson/Mateus
25/07

José Herivalter

Edmilson/Paulo

Edmilson/Inalda

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

CHAMADA  À  ADORAÇÃO
Leitura Bíblica............................................Sl.119:1-15
Chamaada a Adoração .......................Coral da Igreja/Vídeo
Canto Congregacional........................... Hino Nº79 NC
Oração de Louvor e Adoração.................... Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada ..............................Jr.23:23-32
Oração de Contrição.................................... Presbítero

LOUVOR E ADORAÇÃO

Canto Congregacional........................................Jovens
Leitura Bíblica................................................Hb.7:1-3
Ofertório.................................................. Hino 102NC
Oração ............................................................Diacono

EDIFICAÇÃO
Louvor Coral ............................... Coral da Igreja/Vídeo
Mensagem .................................Rev.Fernando Roberto
Ato de Gratidão................................................. Pastor
Bênção Apostólica............................................. Pastor
Tríplice Amém...................................................Todos

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

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica .........................................Sl.34:1-15
Canto Congregacional....................... Hino Nº 49 NC
Oração de Louvor e Adoração.................. Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada...........................Sl.32:1-11
Oração de Contrição.................................Presbítero
.

LOUVOR E ADORAÇÃO

Canto Congregacional...................... Hino Nº220 NC
Leitura Bíblica ...........................................Hb.7:1-3
Ofertório........................................... Hino Nº38 NC
Oração....................................................... Diácono

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

TODOS

Rev. Fernando Roberto

Rev. Fernando Roberto

Sérgio Barbosa

Rev. Moisés Bezeril Evaldo Honfi



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

 O PERDÃO DIVINO, MATRIZ DO PERDÃO
HUMANO

Não perdoamos para sermos perdoados, para
merecermos o beneplácito divino; perdoamos porque
fomos perdoados. É o imerecido perdão de Deus que
gera em nós o impulso espontâneo e natural de perdoar.
O perdão é da essência divina, e deve fazer parte da
natureza do regenerado, imagem e semelhança de seu
Criador. Assim como somos reconciliados com Deus,
também trazemos no nosso íntimo o irresistível desejo
de reconciliação fraternal. Como não podemos viver
separados de nosso Pai celeste, não suportamos o
isolamento, não toleramos a bastardia, a separação dos
irmãos, a quebra da unidade social. Quem não perdoa
o próximo, não recebeu o perdão divino, nunca percebeu
que, com toda sua pecaminosidade, Deus aceita o
arrependido, perdoa-lhe as culpas, concede-lhe herança
no seu reino eterno. E mais, falta-lhe o conhecimento
revelado de que a comunhão com o Pai estabelece a
profunda e permanente comunhão com todos os irmãos
em Cristo. A união Cristo- eu gera a união eu-irmãos
em Cristo. O pecado afasta-nos de Deus; o perdão divino
reconcilia-nos com ele. Os atritos nos separam do
próximo; o perdão reaproxima-nos, reconstituinos os
laços relacionais. Sem perdão, pois, não há interação
unitiva com Deus e com o próximo. Como somos
perdoados imerecidamente por Cristo, também e com
o mesmo espírito, perdoamos o semelhante, pois a
bondade do Filho reside em nós por meio do Espírito
Santo. Na condição de pecadores pedimos perdão a
Deus; como perdoados, imploramos o perdão dos que
são ofendidos por nós. Pedir perdão é mais difícil que
perdoar por requerer humildade; e o amor próprio é sempre muito
forte.

27/07 - Dolores de Carvalho D.Melo
28/07 - Raimundo D’Joco
30/07 - Lucas Brasil Cassimiro

“O fruto do Espírito não é
emocionalismo nem ortodoxia: é
caráter.”

G. B. Duncan

AÇÃO DE GRAÇAS - Por ocasião do culto
vespertino, o Coral da nossa Igreja rende graças a
Deus pelos seus 99 anos, louvando e adorando ao
nosso Deus.

NOTA DE FALECIMENTO - É com pesar que
comunicamos o falecimento do nosso irmão Gentil
Trigueiro Bezerra, na última quinta-feira dia  22/07.
Oremos pela família enlutada.

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

ORGANIZAÇÃO DO PRESBITÉRIO LESTA DA
PARAÍBA - PLPB - No dia 30 de Julho será realizado
em nossa Igreja o culto de organização do novo
Presbitério às 19:30 sob a direção da Executiva do Sínodo
da Paraíba - Toda a igreja está convidada a participar.

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.


