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UMA PALAVRA AOS JOVENS
Eu peço a você para considerar em espírito de oração as coisas que você vai ler. Se você
encontrar alguma verdade no que está escrito, quero admoestá-lo para ajustar sua vida ao que
você leu. Não desperdice sua vida!

Lembre-Se Da Brevidade Da Vida

O primeiro homem foi criado à imagem de Deus. Se ele tivesse se submetido à vontade de Deus,
ele teria sido imortal. Ele passaria pelos anos da sua interminável existência de força a força, sem
deterioração ou decadência. A passagem do tempo o teria levado a maiores níveis de maturidade,
contentamento, e alegria. Sua existência teria abundado com propósitos e glória. Com o advento
do pecado, tudo foi perdido, e a existência dos homens tornou-se tragicamente distorcida e
deformada acima de reconhecimento. Como um moço ou moça, você deve constantemente lutar
contra a tentação de esquecer-se da brevidade da vida e da vaidade, até da vida mais longa,
vivida fora da vontade de Deus. Você deve aprender das Sagradas Escrituras que a sua vida é
menos que um vapor. Você deve ficar convencido desta verdade, e, então, você deve estabelecê-
la diante de você como um lembrete constante. Você é mortal e os seus dias são numerados!
(Salmo 103:15,16). É porque o deus deste século trabalha com toda a sua astúcia para mantê-lo
entretido e distraído.

Lembre-Se Do Seu Criador

Conhecendo algo da brevidade da vida, “Como então viveremos?”. O escritor de Eclesiastes
responde a esta pergunta para nós na forma de uma ordem: “Lembre-se do seu Criador nos dias
da sua juventude…” (Eclesiastes 12: 1). Esta ordem de lembrar-se de Deus é mais que uma
lembrança casual que há um Deus. Ela significa mais do que simplesmente curvar a sua cabeça
cada vez que você passa pela igreja. Não é uma ordem cumprida simplesmente indo à igreja cada
vez que as portas se abrem. É uma ordem radical e transformadora de vida para conhecermos e
entendermos o Deus das Escrituras, reconhecermos a sua soberania em todas as coisas, buscarmos
a sua glória em todas as coisas, e esforçarmo-nos para obedecer a Ele em todas as coisas.

Estabeleça O Seu Coração Para Segui-Lo

Quando falo de seguir a Ele, estou primeiramente me referindo a relacionar-se com Sua pessoa;
reconhecê-lo e compartilhar com Ele cada experiência; comprometer-se em não se esconder dEle
ou deixá-lo fora de algumas áreas da sua vida; ver tudo como sagrado e nada como mundano;
permitir que Ele tenha proeminência em cada momento da sua vida, cada pensamento na sua
cabeça, cada palavra que provém da sua boca, e cada trabalho que você se esforça em fazer –
andar, falar, comer, beber, rir, gritar, trabalhar, jogar – experimentando tudo isto Nele, por Ele, para
Ele, e acima de tudo COM Ele!

Paul Washer - M.Div no Southwestern Theological Seminary.

Todos os diáconos
estão convocados a

exercerem suas
funções para as quais
foram vocacionados.
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CULTO VESPERTINO
Prelúdio ............................................................. Piano

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica............................................Sl.119:1-11
Canto Congregacional........................... Hino Nº43 NC
Oração de Louvor e Adoração....................... Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternanda ............................Ec.12:1-7
Oração de Contrição......................................... Presbítero

LOUVOR E ADORAÇÃO

Canto Congregacional.......................................Jovens
Leitura Bíblica.........................................1 Cr.29:10-17
Ofertório............................................. Hino Nº 63 NC
Oração ............................................................Diácono

EDIFICAÇÃO

Oração Pelas Crianças ........................................Pastor
Mensagem ...................... ...........Rev.Fernando Roberto
Ato de Gratidão................................................. Pastor
Bênção Apostólica............................................. Pastor
Tríplice Amém...................................................Todos

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

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica .......................................1 Sm.2:1-8
Canto Congregacional.....................Hino Nº 209 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 Nº 220 NC
Leitura Bíblica ...................................1 Cr.29:10-17
Ofertório......................................... Hino Nº 63 NC
Oração....................................................... Diácono

EDIFICAÇÃO

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

Humberto Aranha

José Herivalter

TODOSRev. Fernando Roberto

Sérgio Barbosa

Rev. Fernando Roberto

Evaldo Honfi

 Rev. Humberto Carlos

Bel. Moás Cardoso



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 e pela  sobrinha-neta da irmã Luiza.

ENDEREÇO DA IGREJA

ANIVERSARIANTES

CITAÇÃO DA SEMANA

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

TERÇA-FEIRA
19:30hs - Reunião de oração

templo Igreja Local
             QUARTA-FEIRA
  07h -     Reunião de Oração
  15h -     Reunião de Oração
19:30hs   Culto de estudo Biblico
          Congregação Mangabeira II
              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

 A Didaquê ou Ensino dos Doze Apóstolos, surgiu nos albores
do segundo século, e registra o Pai Nosso segundo a versão
de Mateus com a doxologia final, faltando apenas o termo
“reino”: “Porque teu é o poder e a glória para sempre”(2).
Um documento da importância teológica e histórica da Didaquê
teria omitido da Oração Dominical um texto inautêntico,
inaceitável. A sua inclusão comprova: a- A indiscutível
aceitabilidade do forma mais longa da Oração do Senhor,
conforme aparece em Mateus. b- O seu uso generalizado na
Igreja primitiva, especialmente a de tradição palestinense, fica
comprovado. A omissão da expressão inicial, “ Porque teu é o
Reino”, provavelmente tenha sido motivada por: a- Evitar
conflito com o imperador romano, que não aceitava a tese cristã
da dupla realeza, a de Deus e a de César. b- Eliminar a
redundância com a segunda petição: “Venha o teu reino”.

Uso Litúrgico.
As doxologias, todas semelhantes no conteúdo, embora
diversas na forma, eram usadas liturgicamente em muitos hinos
de louvor, nas conclusões das preces e nas respostas litúrgicas
da comunidade, especialmente nas igrejas herdeiras diretas da
tradição cúltica sinagogal, mais influentes nas áreas de
predominância helênica que latina. O sacerdote ou dirigente
litúrgico orava o Pai Nosso e a comunidade de súditos do
Messias respondia com a recitação da doxologia, isto é, com a
declaração de que Deus é dono e Senhor do reino messiânico;
tem poder absoluto sobre tudo e todos; é o mais glorioso Rei
do universo.

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.

CORAL DA IGREJA  - O Coral da Igreja já retornou
os ensaios presenciais. Irmãos interessados em
participar do coro, devem  procurar o regente Edmilson
Falcão para maiores informações,  telefone (83) 98720-
3402.

PROJETO DE LITERATURA EM XUÁ - Com o
propósito de incentivar o hábito de leitura entre
crianças e adolescentes da Congregação de Xuá, bem
como ajudá-los a se aprofundar na Palavra de Deus,
estamos recebendo doações de livros infanto-juvenis,
bem como literatura cristã , para doação. Os livros
podem ser tanto novos , como usados. Qualquer dúvida
procurar o irmão Helton (98828-0295).

ORAÇÃO MATINAL -Toda Quarta-feira   estaremos
com  nossa reunião às 7hs. Irmãos e irmãs louvando ao
Senhor, orando em favor da Igreja, irmãos e familiares,
como também meditando na palavra de Deus.Mais
informações com a  irmã Ivone Rego.Participe conosco!

DESPERTA DÉBORA - Informamos que estamos
retornando às atividades na nossa Igreja, toda quarta-
feira às 14:30hs, para orarmos pelos filhos, família e
jovens. Agradecemos e contamos com sua presença.
Mais informações com a irmã Geórgia Silva.

OFERTA PARA CESTAS BÁSICAS - Contribua
entregando aos diáconos ou ofertando através da conta
da Igreja por meio do PIX 08665929000141

ESCALA CULTO INFANTIL VESPERTINO - 05/
09: Sumaia ; 12/09: Ana Maria ; 19/09:Jaquileide; 26/
09:  Gabriel..

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.

“Diga-me como um jovem gasta seu tempo
de lazer, e direi que tipo de pessoa ele é.”

 Billy Graham

20/09 - Davi Miranda Gomes
20/09 - Edileude de França Melo
22/09 - Andrea de Lourdes M .de França
23/09 - Maria da Conceição B. da Silva
24/09 - Elisabete Maria das C. Pessoa
24/09 - Maria Lúcia Silva de Oliveira
24/09 - Genival Sergio Ayres Barbosa
24/09 - Claudio Romão Pessoa Filho
25/09 - Euclidson Luna Gomes da Costa


