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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 Nº 303 NC
Oração de Louvor e Adoração..........................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada.................................Sl.67:1-7
Oração de Contrição......................................Presbítero
.

LOUVOR E ADORAÇÃO

Canto  Congregacional........................................Jovens
Leitura Bíblica.................................................Pv.3:9-10
Ofertório.................................................. Hino Nº 61NC
Oração.............................................................Diácono

EDIFICAÇÃO

Oração pelas Crianças ........................................Pastor
Mensagem..................................Rev. Humberto Carlos
Ato de Gratidão..................................................Pastor
Bênção Apostólica..............................................Pastor
Tríplice Amém........................................................Todos

Noite

P I A N O

CRESCENDO NA GRAÇA E NO CONHECIMENTO DE CRISTO
2 Pedro 3.18

A igreja sempre corre o risco ser levada pelo erro dos ímpios e dos falsos mestres abandonando
sua firmeza e se enfraquecendo na fé. A exortação insistente de Pedro é que nos aperfeiçoemos
na vida piedosa respondendo ao chamado à santidade a fim de sermos fortalecidos na fé.
Crescer na graça e no conhecimento de Cristo é tanto maravilhoso quanto perigoso, pois há
armadilhas e perigos no caminho.

A natureza da Vida Cristã Autêntica é crescer naturalmente.

a) Ser cristão significa receber a nova vida.
Não pode haver crescimento se não houver nascimento (o novo nascimento – Jo 3.3,5). Todos os
apelos ao crescimento na Bíblia só fazem sentido se nós já tivermos nos tornado cristãos.
Melhoramento ético sem o novo nascimento e a vida nova é mero moralismo, não cristianismo.
Para entrarmos no caminho do crescimento precisamos nos perguntar primeiro: “Estamos vivos?”
A vida cristã não é igual à vida dos não cristãos com alguns melhoramentos ou exigências. Ela é
totalmente diferente.
b) Vida cristã autêntica produz consequentemente crescimento espiritual autêntico.
Podemos acrescentar coisas a objetos mortos, mas certamente não podemos fazê-los e nem vê-
los crescer. Lutero e João Wesley testemunham que suas vidas cristãs antes de suas verdadeiras
conversões a Cristo eram dotadas de bastante moralidade, mas não apresentavam verdadeiro
crescimento espiritual. Acrescentar moralidade à vida cristã não é crescimento autêntico na
graça.
c) O processo de crescimento é vital, não mecânico.
Por isso deve ser julgado organicamente e não em partes separadas. Tendemos a confundir o que
promove o crescimento com o crescimento propriamente dito. O crescimento nuca é alvo, mas
resultado de outras ações. Não se pode produzir o próprio crescimento, ele vem de Deus, podemos
simplesmente trabalhar e nos preparar para que ele aconteça de forma saudável.
d) O processo de crescimento é necessariamente progressivo e gradual.
O crescimento acontece naturalmente e não subitamente. Ninguém salta da infância para a idade
adulta, mas ela atravessa fases progressivas e contínuas até à maturidade.
Por que o crescimento é importante?
Porque é a única forma de sermos cristãos fortes, firmes e sólidos na fé. Quanto mais conhecermos
a graça de Cristo, mas seremos capazes de sorrir diante das adversidades e contradições deste
mundo.
Sinais de uma vida cristã madura.
a)Crescente consciência da própria pecaminosidade e indignidade perante Deus. Anseio pela
libertação do pecado mais do que por alguns pecados específicos.
b)Crescente entendimento da natureza do conflito espiritual que ocorre neste mundo.
c)Entristecimento pela condição do mundo
d)O crescimento do amor por Deus e sua glória.

Martyn Lloyd-Jones
Teólogo protestante na linha calvinista de origem galesa que foi influente na ala reformada do
movimento evangélico britânico no século 20.

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

CHAMADA À ADORAÇÃO

Leitura Bíblica...................................... Sl 125. 1-2
Canto Congregacional...................  Hino Nº 13 NC
Oração de Louvor e Adoração....................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada ...................1.João 1:5-10
Oração de Contrição................................  Presbítero

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Canto Congregacional..................... Hino Nº 19 NC
Leitura Bíblica..........................................Pv.3:9-10
Ofertório..................................Hino Nº 61NC
Oração.............................................................Diácono

EDIFICAÇÃO

Mensagem............................ Presb.Romulo Fagner
Ato de Gratidão ...........................................Pastor
Bênção Apostólica.........................................Pastor
Tríplice Amém.................................................Todos

  CLASSE ÚNICA

 Rev. Fernando Roberto

Rev. Humberto Carlos

Rev. Civaldo Almeida Flávio,Alex,Rocha,
Pedro Henrique, Junior

Aranha .

Sandro TorresEvaldo Honfi

Jaziel,Pereira,
Hortêncio,

Sergio e Luiz Antônio.

Sergio BarbosaPresb.Rômulo Fagner

TODOS

 José Herivalter



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, Socorro Aranha, Adelândio da Silva,
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),
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 ,Severino Cezario (esposo de
Ligia Maria)

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

O PÃO COTIDIANO

a-Significado. O termo que aparece na quarta petição, aqui traduzido
por “cada dia”, é “epiousios”, usado somente na Oração do Senhor
tanto em Mateus como em Lucas e pode significar, conectado com a
palavra pão ( artos): O necessário de cada dia; o indispensável à
existência; o de amanhã garantido hoje; a ração exclusiva de hoje; o
pão diário entregue hoje; o pão do futuro para hoje. O catolicismo
ensina que o fiel, nesta petição, suplica a dádiva do pão eucarístico, o
objetivo alimento espiritual que lhe chega à vida pelas mãos da Igreja.
b- Pão material. O conteúdo material da petição é inegável, mas nosso
Pai celeste não quer que transformemos o “hoje” de nossa existência
numa luta fóbica para acúmulo de riquezas, supondo que a segurança
de hoje e a garantia de amanhã residem no binômio: Ganho e poupança.
Não somos escravos de Mamom; somos filhos de um Pai que,
realmente, cuida de nós, dando-nos, na medida certa, nossa porção
diária. A idéia é a da mãe que mede os mililitros diários da mamadeira
do filho, aumentando a medida na proporção de seu crescimento,
conforme suas necessidades diárias; nem mais nem menos. Assim,
dependemos inteira e exclusivamente de Deus como crianças recém-
nascidas dependem de seus pais: “Vosso Pai sabe o de que tendes
necessidades, antes que lho peçais”( Mt 6.8 ). “Portanto, não vos
inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados;
basta ao dia o seu próprio mal”( Mt 6.34 ). Com esta petição, pois,
Jesus deseja estabelecer a irrestrita confiança no Pai celeste e a estrita
dependência dele da parte de todos os seus verdadeiros filhos. Como
a natureza depende de Deus, também nós, embora com a grandeza de
imagens e semelhanças de nosso Criador, dele dependemos ( Mt
6.25-34 ). O crente goza, na qualidade de filho, da providência especial
de seu Senhor; os homens naturais beneficiam-se de suas bênçãos
gerais: “Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas
sobre justos e injustos” ( Mt 5.45 ).

João Pessoa - Paraíba

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

Ministro de Música

Se alguém anseia pela sabedoria de Deus, terá
de renunciar à própria sabedoria e pedir a luz
divina.

                                                            João Calvino

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.

CORAL DA IGREJA - O  coral da nossa
Igreja encontra-se em recesso durante o mês
de janeiro, em virtude do período de férias
constituicionais do regente Edmilson Falcão.
Os irmãos e irmãs interessados em participar
do Coral da Igreja, devem procurar a Irmã
Fátima Cruz, presidente do coral, durante este
período para obter maiores informações.

ESCALA CULTO I NFANTIL VESPERTINO  -
12/01: Dinara ; 19/01: Gabriel; 26/01:Rossana.

REUNIÃO DO CONSELHO - O Reverendo
Fernando Roberto convoca o conselho para
se reunir nesta próxima terça-feira dia 28 às
19:00hs no gabinete Pastoral.

AVISO: Pastor da Igreja: O Reverendo
Fernando, neste domingo estará em visita
Pastoral a Congregação de Picuí.

SOPA DA KOINONIA - Maria Helena e
Aurinha  avisam que, DIA 02 DE
FEVEREIRO , no  dia da ceia do Senhor,
teremos a nossa sopa da koinonia. Para isso
contamos com a contribuição dos irmãos.

CAMPANHA DE LEITURA EM XUÁ : estamos
recebendo doações de obras infanto-juvenis e
literatura cristã para  doar entre irmãos que
frequentam o trabalho de nossa igreja no sítio
Xuá. Doações podem ser feitas na secretaria ou
diretamente aos irmãos Helton e Rosana.

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 em rescesso e voltaremos a nos
reunir na primeira semana de Fevereiro dia:
05/02 na nossa Igreja , ás 15h, para orarmos
pelos filhos, familia e jovens. Agradecemos
e contamos com sua compreensão. Mais
informações com a  irmã GeórgiaSilva.

DIACONIA (Ação Social) – Contribua
com um kit higiênico (creme dental e
sabonete) para as pessoas hospitalizadas,
como também para as que vivem na
Cristolândia. Entregue seu kit aosdiáconos.
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.

28/01 – Amanda Melo Massa
29/01 – Gislaine Maria V.V.Telles
30/01 – Cenilda dos Santos Silva
30/01 – Adriano Gonçalves Ramos


