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BOLETIM LITÚRGICO Nº 2181 - 29 DE SETEMBRO 2019

PROGRAMAÇÃO LITÚRGICA

Henrique Carvalho
OFICIAIS DA IGREJA

ESCALAS DE PLANTÕES

CULTO VESPERTINO

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

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica.........................................,,.....Sl.96:1-4
Canto Congregacional...............................Hino Nº 198NC
Oração de Louvor e Adoração..........................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada.........................1 Cr.16:23-36
Oração de Contrição......................................Presbítero
.

LOUVOR E ADORAÇÃO

Louvor Congregacional ..................................... Jovens
Leitura Bíblica..........................................Pv.11:23-25NC
Ofertório.................................................Hino Nº55NC
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.......................................Is.43:10-13
Canto Congregacional........................Hino Nº 33 NC
Oração de Louvor e Adoração......................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada ........................Sl.115:1-18
Oração de Contrição....................................Presbítero

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Canto Congregacional......................Hino Nº177 NC
Leitura Bíblica.......................................Pv.11:23-25
Ofertório............................................Hino Nº55 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

Responsavéis
pela preparação

dos elementos da Santa
Ceia  dia 06/10

O PROPÓSITO DA MISSÃO A GLÓRIA DE DEUS

“Deus é o Senhor soberano das missões” John Eliot (Missionário entre os índios americanos -1690)

Qual é a Missão principal e última da Igreja? Muitos missiólogos afirmam que a prioridade última da igreja
é evangelizar e fazer missões ao redor do mundo. Quem não ouviu a famosa frase atribuída a Alexandre
Duff: “A Igreja que não evangeliza não é evangélica”. Dizer que a tarefa principal da igreja é evangelizar
não encontra respaldo nas Escrituras e obviamente, também não encontra eco na teologia reformada de
missões. Se por “prioridade” queremos dizer “o alvo último” da igreja, nossa resposta deve ser “não”.
Como reformados entendemos que a obra missionária não é o alvo último da igreja.Martyn Lloyd-Jones
assim se expressa: O objetivo supremo desta obra é glorificar a Deus. Esse é o ponto central. Esse é o
objetivo que deve dominar e sobrepujar todos os demais. O primeiro objetivo da pregação do evangelho não
é salvar almas; É GLORIFICAR A DEUS. Não se tolerará que nenhuma outra coisa, por melhor que seja
nem por mais nobre, usurpe esse primeiro lugar. Vamos ver a luz da Palavra de Deus, que é o culto a Deus
e não a obra missionária, deve ser a preocupação principal da igreja do Senhor. Conforme vemos nos
argumentos de John Piper, “o desafio missionário existe e persiste porque o culto pleno a Deus ainda não
existe”. O culto é o alvo último da igreja. O culto a Deus deve ter prioridade na igreja, não a obra
missionária, porque Deus é último, e não o ser humano. A adoração é o combustível e a meta das missões.
É a meta das missões porque nelas simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória
de Deus. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. “Reina o Senhor. Regozije-se
a terra, alegrem-se as muitas ilhas” (Sl 97.1). “Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te os povos todos.
Alegrem-se e exultem as gentes” (Sl 67.3-4). Quando a chama da adoração arder com o calor da verdadeira
excelência de Deus, a luz das missões brilhará para os povos mais remotos da terra. (Ef 1:4-6; cf 12-14; Sl
106:7,8; Rm 9:17; Ex. 14:4,17,18; Ez 36:22,23,32). Por mais que queiramos afirmar a prioridade da obra
missionária, creio que uma análise honesta da revelação bíblica leve à conclusão que o culto é o fim último
da igreja e o desejo máximo de Deus para toda a humanidade. Missões começam e terminam na adoração.
O Amor de Deus por Ele mesmo é a Base para o nosso amor. A ordem bíblica da evangelização dos povos,
precisa ser vista no contexto do deleite divino. Não podemos nos esquecer que o motivo por trás de todas
as ações deve objetivar agradar a Deus (Sl 115:3; Is. 48:9-11). Deus tem prazer nele mesmo. Esta última
afirmação por nos soar um tanto estranha, mas vamos buscar entender o que isso significa. Deus nos ensina
que nosso objetivo supremo deve ser amá-lo e glorificá-lo para sempre, como, então, isso poderia ser
diferente para ele mesmo? O fundamento para nosso deleite em ver Deus glorificado é seu próprio deleite
em ser glorificado. Deus é central e supremo em todas as suas afeições. Não há rivais para a soberania de
Deus em seu próprio coração. Deus não é um idólatra. A obra missionária começa e termina com o culto
prestado à glória de Deus. Começa, porque somente o culto genuíno e profundo pode motivar adequadamente
a igreja para assumir sua vocação missionária. E termina, porque o alvo último e o fim principal de toda
humanidade é glorificar a Deus e gozá-Lo para sempre. E na obra missionária, procuramos levar as nações
à mesma alegria e exaltação que caracteriza o nosso culto a Deus. Portanto, quando afirmamos que a obra
missionária é a prioridade penúltima na igreja não estamos diminuindo a sua importância. Estamos meramente
fazendo o que devemos, maximizando a tarefa de glorificar a Deus e gozá-Lo para sempre.

Rev. Gildásio Reis
Ministro Presbiteriano

 Rev. Fernando Roberto

 Rev. Fernando Roberto

José Herivalter

 Rev. Fernando Roberto

 Evaldo Honfi

Rev. Fernando Roberto

TODOS

Marilo Costa Flávio,Alex,
Rocha,Humberto
Junior ,Pereira.



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 - 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;  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, Lúcia (irmã de Socorro Aranha),
Adelândio da Silva,  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),
Waldenice dos Santos Fonseca (Walda), Antônio (marido da irmã
Maricelia (Comunidade Xuá), Maria José Torres e Wagner Torres,,
Maria Lúcia Oliveira, Edite Modesto.Maria da Penha Nascimento e
Katia Rejane .

CATECISMO DE HEIDELBERG

ENDEREÇO DA IGREJA

ANIVERSARIANTES

CITAÇÃO DA SEMANA

 DOMINGO
 09h - Culto Matutino
 10h15 - Escola Dominical

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

CATECISMO DE HEIDELBERG - DOMINGO 46
ORAÇÃO DOMINICAL: INVOCAÇÃO.

          Pergunta 120: Por que nos pede Jesus Cristo para dirigirmos a
Deus dizendo: “Pai nosso?

        Resposta: Para despertar em nós, desde o início da oração, o
respeito filial e a confiança em Deus, que devem ser os fundamentos
de nossa oração. Devemos ter consciência de que Deus é nosso Pai
por intermédio de Jesus Cristo, e nos concede as coisas que lhe
pedimos com fé, e isto mais certamente do que o fazem nossos pais
com as dádivas deste mundo ( Mt 7. 9-11; Lc 11.11-13 ).

Síntese
 1- Jesus quer que o imitemos. Ele se dirigia a Deus, chamando-o de
Pai. E nós, seus irmãos, filhos de Deus por seu intermédio, devemos
fazer o mesmo, mas sempre com o respeito devido e a reverência
exigida. A distância entre nós, filhos por adoção e humanos por
natureza, e o nosso Pai celeste, essencialmente espiritual, é imensa:
Ele está nos céus, isto é, elevado, exaltado, muito acima de suas
criaturas, mesmo sendo filhas adotivas mediante seu Filho, Jesus
Cristo.
2- Deus é nosso Pai por sua livre graça e infinita misericórdia. Sua
paternidade, pois, sobre nós é uma concessão de sua imensa bondade.
Como Pai, cuida da cada um e de todos os seus filhos paternalmente,
atendendo-lhes as petições na medida de suas necessidades, sempre
visando o bem final de seus protegidos. O cristão verdadeiro, por
intermédio de Cristo, dirige-se em oração a Deus, chamando-o de Pai,
porque ele é efetivamente seu Pai, cuja paternidade é eterna,
inderrogável e indissolúvel.

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.

NOTA DE FALECIMENTO – Com pesar
comunicamos aos irmãos que, no dia 25/09/19,
recebemos com tristeza a noticia do falecimento do
amado Irmão : MARITO COSTA (IRMÃO DO
PRESB.MARILO COSTA). Rogamos as sempiternas
consolações do Espiríto do Senhor sobre  os  familiares,
irmãos e amigos .

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!

APROFUNDANDO AS RAIZES DA PALAVRA
DE DEUS EM XUÁ: Estamos com uma campanha
de arrecadação de bíblias de estudo e livros
teológicos (novos ou usados) para doar entre os
irmãos que congregam no Ponto de Pregação do
Sítio Xuá, onde muitos irmãos tem mostrado
interesse em conhecer a Bíblia de uma forma mais
aprofundada. Caso deseje fazer alguma doação ,
procurar o irmão Helton ou deixar na secretaria da
igreja.

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

  Em nossa adoração deve haver o poder
sobrenatural que nos faz compreender o
sentido de Deus.

Bryan Green

29/09 - Sandro Bezerra Torres
01/10 - Raquel Marques da Silva
02/10 - Damião Oliveira Neto
03/10 - Carlos Fernando G.P.Filho
05/10 - Paulo Roberto M.F.Neto
05/10 - Flavio Palmeira de Araújo
05/10 - Micael Lopes Lourenço da Rocha

AVISO -  Foram iniciadas as Obras de retirada das

CERÂMICAS DO TEMPLO ,e informamos que

só será utilizada entrada e saída de veículos por

um só portão .Antecipadamente agradecemos a

compreensão de todos.

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


