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BOLETIM LITÚRGICO Nº 2178 - 08 DE SETEMBRO 2019

PROGRAMAÇÃO LITÚRGICA

Henrique Carvalho
OFICIAIS DA IGREJA

ESCALAS DE PLANTÕES

CULTO VESPERTINO

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

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica...............................................Sl.134:1-3
Canto Congregacional.............................Hino Nº282  NC
Oração de Louvor e Adoração..........................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada...................................Jl.3:9-17
Oração de Contrição......................................Presbítero
.

LOUVOR E ADORAÇÃO

Louvor Congregacional ......................................Jovens
Leitura Bíblica...............................................Pv.3:9-10
Ofertório.................................................Hino Nº288NC
Oração.............................................................Diácono

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

Noite

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

CHAMADA À ADORAÇÃO

Leitura Bíblica.........................................Sl.125:1-2
Canto Congregacional........................Hino Nº 378 NC
Oração de Louvor e Adoração......................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada .........................Sl.121:1-8
Oração de Contrição....................................Presbítero

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Canto Congregacional...................... Hino Nº 376 NC
Leitura Bíblica..........................................Pv.3:9-10
Ofertório............................................Hino Nº379 NC
Oração.......................................................Diácono

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

ESCOLA BIBLICA DOMINICAL

P I AN O /DI R I GE NT E

Edmilson/Henrique

Edmilson/Jarbas

Edmilson

Edmilson

 Rev. Fernando Roberto

Jaziel,Pereira,
Hortêncio,Sergio
e Luiz Antônio.

Responsavéis pela
preparação dos

elementos da Santa
Ceia  dia 15/09.  Humberto Aranha

“PROCURAI COMPREENDER QUAL A VONTADE DO SENHOR”
Efésios 5:17

A vontade de Deus é um tema recorrente na caminhada cristã, uma vez que vivenciá-la, diária e completamente,
é o desejo de todo cristão. Após ser regenerado e convertido pelo Espírito Santo, nosso coração passa a
ansiar cada vez mais pelo conhecimento dessa vontade, pois compreendemos que ao experimentá-la Deus
é glorificado e, consequentemente, é encontrado o sentido para a nossa existência.Certamente você já se
sentiu confuso com relação à vontade de Deus para uma área específica de sua vida. Você já se perguntou:
“qual faculdade devo fazer? Com quem devo me casar? Quantos filhos devo ter? Em qual cidade/bairro
devo morar? Qual igreja devo frequentar?”. Questões como essas surgem constantemente na vida de todo
cristão. Diariamente, precisamos tomar decisões que nos fazem pensar a respeito da vontade de Deus para
nós. O grande perigo é que essas questões podem levar muitos a uma busca mística para se conhecer a
vontade de Deus. Não são poucos os que se aventuram a buscar revelações divinas em sonhos, profecias
ou na mediação de algum líder mais “espiritualizado”. Basicamente, erros quanto ao conhecimento da
vontade de Deus acontecem por falta de conhecimento bíblico e, consequentemente, falhas em nosso
proceder. Isso faz com que o assunto se torne mais obscurecido ainda. É por isso que muitos têm seguido
o caminho do misticismo. A fim de evitar as armadilhas do misticismo, consideremos o diagnóstico de J. I.
Packer. Vejamos alguns erros que nos atrapalham enxergar com clareza a vontade de Deus para nós, ao
tomarmos decisões .Em primeiro lugar, erramos porque não pensamos ou pensamos pouco a respeito do
que queremos fazer. Fazemos de nossas decisões algo completamente sentimental. Ao invés de sermos
racionais sobre o que decidiremos, procuramos achar insights sobre o que devemos fazer. Conselhos como
“siga seu coração” fazem sucesso e ganham muitos adeptos em nossa sociedade. Reduzimos a decisão ao
sobrenaturalismo e, a partir daí, tomamos caminhos que nos causam mais dúvidas do que paz. Precisamos
pensar mais e pensar melhor antes de tomarmos decisões. Como diz Augustus Nicodemus: “Jesus morreu
para tirar seu pecado e não a sua inteligência”. Use-a, então, ao tomar decisões .Em segundo lugar,
erramos porque não ouvimos conselhos ou os ouvimos menos do que deveríamos. Por arrogância, achamos
saber o suficiente para fazermos todas as escolhas em nossa vida. Precisamos nos lembrar que sempre
haverá pessoas mais experientes, capazes de nos ajudar a tomar decisões que não estamos aptos a decidir.
Nosso erro é pensarmos que somos bons o suficiente para decidirmos o que quer que seja. Não somos.
Precisamos aprender a ouvir mais. Como diz o provérbio: “Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na
multidão de conselheiros há segurança” (Pv 11.14). Por fim, se nenhum conselho for bom o suficiente para
nós, pelo menos eles nos farão pensar mais a respeito do assunto. Em terceiro e último lugar, erramos
porque não sabemos esperar. Vivemos em um tempo extremamente imediatista e somos fruto dele. Quando
estamos diante de determinadas situações, mesmo não estando aptos para lidar com elas o fazemos, porque
não queremos esperar. Preferimos decidir erradamente a não decidir. Esquecemo-nos de que esperar em
Deus também é parte do processo para conhecer sua vontade a nós. Deus tem seu tempo. Saber confiar em
Deus, não se afobando ao decidir o que quer que seja, é também um modo de evitar decisões erradas e
aborrecimentos. Portanto, se quiser tomar decisões segundo a vontade de Deus, você precisará pensar mais
antes de decidir, ouvir conselhos de pessoas mais experientes e que compartilham de sua fé e não decidir
nada apressadamente. Com certeza, esses princípios o ajudarão a ter segurança para tomar decisões sobre
as circunstâncias que se apresentarem diariamente em sua vida.
                                                                                                                             Eron Franciulli C. Júnior

Igreja Presbiteriana de Campo Belo – SP

 Rev. Fernando Roberto

José Herivalter

 Rev.Fernando Roberto

 Rev.Fernando Roberto Marilo Costa

TODOS



TERÇA-FEIRA
19h30 - Ponto de Pregação no
Castelo Branco

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

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

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

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, Soc. Domésticas; Pontos de Pregação: C. Branco, 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 - Maria da Penha Cruz (irmã
de Marcos Cruz), Ivonilde Ferreira (mãe de Sandra Karla), Elizabete
Viana, Lúcia (irmã de Socorro Aranha), Adelândio da Silva, Antonio
Sobreira Filho, Elizabete Maria (Bete),Verenice Mendes Palmeira,
Josilene Coelho(esposa de Rildo Ferreira) ,Patricia (filha de Tereza de
Pereira)Maria das Neves (Nevinha), Conceição Barbosa, Rosilda
Toledo Sales, Darcy Ximenes, Danielle Vieira (filha do Díácono
Jaziel),Dilza (esposa do díácono Ary), Waldenice dos Santos Fonseca
(Walda), Antônio (marido da irmã Maricelia (Comunidade Xuá), Maria
José Torres e Wagner Torres,Marito Costa, Maria Lúcia Oliveira,
Edite Modesto.

CATECISMO DE HEIDELBERG

ENDEREÇO DA IGREJA

ANIVERSARIANTES

CITAÇÃO DA SEMANA

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

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

EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

Pergunta 119: Que diz esta oração?

Resposta: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome;
venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu;
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores; e não nos
deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal [ pois teu é o reino, o
poder e a glória para sempre. Amém ] ( Mt 6.9-13 cf Lc 11.2-4 ).

Síntese
1-A Oração Dominical é o modelo cristão de todas as orações coletivas.
Nela Cristo colocou as petições indispensáveis da Igreja. Sendo uma
prece, a mais profunda de todas, não pode ser pronunciada maquinal
e levianamente. O hábito de recitá-la liturgicamente não deve retirar-
lhe o conteúdo oracional nem esvaziar-lhe o aspecto suplicante. Por
meio da oração ensinada e recomendada por Cristo, a Igreja implora
os cuidados divinos ininterruptos para com o povo escolhido e
vinculado ao Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo.
2- A oração individual e doméstica, receitada pelo divino Mestre em
Mateus 6.6, é de natureza diferente, pois ressalta a intimidade pessoal
do salvo com o seu Salvador, sem qualquer publicidade ou
exterioridade. O Pai e o filho podem ter, e efetivamente têm,
momentos de recolhimento, quando o Espírito Santo, que habita o
crente, estabelece o encontro privado entre ambos. Na privacidade,
Pai e filho interagem; o servo necessitado encontra auxílio no Senhor

João Pessoa - Paraíba

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. Toda quinta-feira, às19:30h.

ESCALA CULTO I NFANTIL VESPERTINO
- 08/09: Jaquileide; 15/09: Dinara; 22/09:
Rossana; 29/09 - Rubiana.

SOPA DA KOINONIA - Maria Helena e
Aurinha  avisam que, NO DIA 06 DE
OUTUBRO,  dia da ceia do Senhor, teremos a
nossa sopa da koinonia. Para isso conta  com a
colaboração dos irmãos, Participe desse
momento de comunhão!

SAF - As coordenadoras dos departamentos
Obreiras do Bem e  Débora convida todas as
sócias  para a departamental que acontecerá no
dia 21/09 (sábado) às 15hs na congregação Mata
Redonda. Obs .Procurar a irmã  Mary Anny
para da o nome para o transporte.

GRUPO DE LOUVOR -  Amados irmãos, se você
possuir habilidade para o canto ou para tocar
instrumentos musicais, tais como: violão, guitarra,

baixo elétrico, teclado,  bateria dentre outros
e tiver disponibilidade para futuramente
louvar a Deus com seus dons e talentos
musicais, procure o nosso irmão Edmilson
Falcão para maiores informações contato:
9.8720-3402.

ORAÇÃO MATINAL-Todas as quartas-feiras
na Igreja  a partir das 7h há irmãos e irmãs
louvando ao Senhor, Orando em favor da
liderança, irmãos e familiares, como também
meditando na palavra de Deus. Mais
informações com a irmã Ivone Rego.Participe
conosco !

 DESPERTA DÉBORA - Informamos que
estamos nos reunindo regularmente na nossa
Igreja , todas as quartas-feiras às 15h, para
orarmos pelos filhos, familia e jovens.
Agradecemos e contamos com sua presença.
Mais informações com a irmã Geórgia Silva..
 
DÍZIMO - O irmão que desejar entregar o seu
Dízimo através de depósito ou transferência
bancária poderá fazê-lo no Banco 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.

  Site: https://primeiraipjp.net
Bel.José Edmilson C.Falcão

Ministro de Música

08/09 – Pedro Henrique B.A de Albuquerque

11/09- Davi M. Laurindo Pessoa

11/09 – Elizeu Mariotti

12/09 – Sandra Karla da Silva

13/09 – Valdemar Joaquim da Silva

13/09 – Cicero Isaac Barbosa Santiago

“Deus tinha um único Filho e fez dele
um missionário.”

David Livingstone


