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A SOBERANIA DE DEUS

“Lembrai-vos disto e tende ânimo; tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas
passadas da antiguidade: que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante
a mim; que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que
ainda não sucederam; que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade;
que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho.
Eu o disse, eu também o cumprirei; tomei este propósito, também o executarei” . (Is 46.8-11) Em
Isaías 46.9, Deus diz: “Eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim”.
Portanto, a questão nesse texto é a singularidade de Deus entre todos os seres do universo. Ele
está sozinho em uma categoria. Ninguém é como ele. A questão é o que significa ser Deus. Quando
algo está acontecendo, ou algo está sendo dito ou pensado, e Deus responde: “Eu sou Deus!” (o
que ele faz no versículo 9), o ponto é: você está agindo como se não soubesse o que significa para
mim ser Deus. Deus nos diz o que significa ser o único Deus. Ele nos diz o que está no coração de
sua divindade. Versículo 10: O que significa para mim ser Deus é que “desde o princípio anuncio o
que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam”. Duas declarações:
Uma, eu declaro como as coisas terminam muito antes de acontecerem. Segunda, eu declaro não
apenas eventos naturais, mas eventos humanos — obras, coisas que ainda não foram feitas.
Versículo 10: “desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas
que ainda não sucederam”. Eu sei o que estas ações serão muito antes de serem feitas. Agora,
neste ponto, você pode dizer: “O que temos aqui é a doutrina da presciência de Deus, não a
doutrina da sua soberania”. E está certo, até esse ponto. Mas na próxima metade do versículo,
Deus nos diz como ele conhece de antemão o fim e como ele conhece de antemão as coisas que
ainda não foram feitas. Versículo 10: “que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde
a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam; que digo: o meu conselho permanecerá de pé,
farei toda a minha vontade”; Quando Deus “anuncia” antecipadamente o que ocorrerá, aqui está
como ele o “anuncia” ou “diz”: “que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha
vontade”. Em outras palavras, o modo como Deus anuncia a sua presciência é anunciando o seu
conselho e propósito prévios. Quando Deus anuncia o fim muito antes de acontecer, o que ele diz
é: “meu conselho permanecerá de pé”. E quando Deus anuncia as coisas que ainda não foram
feitas muito antes de ocorrerem, o que ele diz é: “Eu cumprirei todo o meu propósito”. O que
significa que a razão pela qual Deus conhece o futuro é porque ele planeja o futuro e o realiza. O
futuro é o conselho de Deus sendo estabelecido. O futuro é o propósito de Deus sendo realizado
por Deus.

JOHN PIPER é doutor em Teologia pela Universidade de Munique e fundador do desiringGod.org



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
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, 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  das Graças, Edite Modesto.Maria da
Penha Nascimento e Katia Rejane ,Severino Cezario (esposo de Ligia
Maria), Fátima Cruz e Cleidinaldo José (pai de Raquel.

CATECISMO DE HEIDELBERG

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 - Ponto de Pregação Xuá
17h30 - Celebração Jovem

19H30 - Ponto de Pregação em
             Mangabeira II

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

Ponto de pregação Mangabeira II
  Presb. José Herivalter

EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

As chaves do Reino

Cristo outorgou à sua Igreja, comunidade dos perdoados, o dom de
perdoar, de declarar os débitos de membro devedor cancelados e,
portanto, sua comunhão restabelecida; ou não perdoar, especialmente
os devedores reincidentes, recalcitrantes e contumazes. E Jesus
estabeleceu, portanto, os ministérios individual, grupal e coletivo de
perdão no âmbito da Igreja local. Eis o seu ensino: “Se teu irmão
pecar, vai argüi-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu
irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contido uma ou duas
pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas,
toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à Igreja; e,
se recusar ouvir também a Igreja, considera-o como gentio e publicano.
Em verdade, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra,
terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra, terá sido
desligado no céu” ( Mt 18.15-18 ). A Igreja, pois, por seu ministério
especial, recebeu de Cristo o “múnus” de “declarar” perdoado um
membro faltoso, mediante a submissão às Escrituras Sagradas e às
autoridades eclesiásticas, o reconhecimento de suas faltas e seu
arrependimento sincero. Nós, ministros, perdoamos, ou devemos
perdoar, exatamente como somos perdoados. O exercício do perdão é
um dos mais árduos ministérios da Igreja, e ela somente pode exercê-
lo por meio de ministros realmente perdoados e, por esta razão,
habilitados a perdoar os penitentes perante a Igreja ou negar o perdão
aos impenitentes, aos que não podem continuar na comunhão dos
redimidos, fechando-lhes as portas do reino tanto pela palavra do
Evangelho como pelas censuras ( Ver Confissão de Fé de Westminster,
Cap. XXX, Item II ). A Igreja só pode ser a comunidade dos que
perdoam, se for a comunhão dos perdoados.

 “O orgulho é a fonte de todas as fraquezas,
porque é a fonte de todos os vícios.”

Agostinho de Hipona

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 INFANTIL VESPERTINO -
08/03 : Gabriel ;15/03 :Rossana; 22/03:
Rubiana; 29/03 : Dinara.

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.

SOPA DA KOINONIA - Maria Helena e
Aurinha  avisam que no , DIA 05 DE ABRIL
, dia da ceia do Senhor, teremos a nossa sopa
da koinonia. Para isso contamos com a
contribuição dos irmãos.

AVISO – Por ocasião do domingo de Páscoa
no dia 12/04/2020, haverá o café comunitário
ás 07hs nas dependências da Igreja ,
contribua com amor .Os envelopes estarão
disponíveis com os Díaconos.

.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, família e jovens.
Agradecemos e contamos com sua presença.
Mais informações com a irmã Geórgia Melo.

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 aos diáconos.

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.29/03 – Francisco Otoniel Carneiro

30/03 – Luiza Virginia dos Santos
30/03 – Oriel de Carvalho Diniz
30/03 – Alberto do Monte e Silva
30/03 – Silvana Ptricia L.P. de Brito
01/04 – Fernando Antonio de A. Bezerra
01/04 – Otavio Francisco da Cruz
02/04 – Ivaldo Batista da Costa
02/04 – Rafael Btista da Costa


