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PROVIDÊNCIA  EM TUDO DA VIDA

A definição de providência é, certamente, teológica. A palavra é raramente, se é que alguma vez,
encontrada nas traduções portuguesas da Bíblia, de forma que o conceito de providência é, até
certo ponto, a tarefa de teólogos. Estes teólogos agruparam várias idéias bíblicas sob o nome de
providência, e será útil para nós olharmos para tais idéias. O Catecismo Menor de Westminster
define providência na resposta à pergunta 11: “As obras da providência de Deus são a sua maneira
muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas, e todas as ações
delas”. Primeiro, note que a providência de Deus é universal. Ela se estende a todas as criaturas de
Deus e a todas as ações delas. Assim, Efésios 1:11 fala do Deus que “faz todas as coisas conforme
o conselho da sua vontade”. É correto vermos a mão de Deus nas bênçãos especiais da vida. Mas
é importante vermos a mão de Deus em nossas provas, dores e sofrimentos; até mesmo em nossas
próprias decisões. A mão amorosa de Deus opera em tudo que acontece comigo e em tudo que
faço. Assim, Paulo nos chama a sermos gratos em tudo (1Tessalonicenses 5:18). “Preservação” é
outro aspecto da providência mencionada no Catecismo. Ela significa várias coisas: (1) Deus
preserva a existência do mundo. Sem sua permissão (e especificamente aquela de Jesus Cristo), o
mundo feneceria (Colossenses 1:17). (2) Deus também preserva o mundo postergando o julgamento
final até seus propósitos serem completados. Assim, ele prometeu a Noé que não destruiria o
mundo através de outro dilúvio (Gênesis 8:21-22). Até então, os dias e estações sucederam um
após o outro de uma maneira regular. Um dia, certamente, haverá outro desastre – desta vez com
fogo (2Pedro 3:7) – como nos dias de Noé, quando Deus virá no julgamento final. Entre o dilúvio
e o julgamento, contudo, Deus se detém. Por que? Para dar tempo à igreja, para que esta pregue o
Evangelho a todo o mundo, e dê a oportunidade para pessoas se arrependerem de seus pecados
e se voltarem para Cristo (2Pedro 3:9). (3) Preservação também se refere ao modo como Deus nos
protege do perigo durante todas as nossas vidas. Como Deus usou o pecado dos irmãos de José
para providenciar alimento para eles no Egito, assim Deus regularmente “preserva o fiel” (Salmos
31:23). Outro Salmo diz “que [ele] preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem
os pés” (Salmos 66:9). Isto é o que usualmente pensamos quando usamos o termo “providência”.
Ela inclui todas as coincidências preciosas às quais me referi no começo deste artigo. Deus
frequentemente intervém e nos resgata, quando mais precisamos de sua ajuda. Certamente, este
tipo de providência tem um limite. A menos que vivamos até o retorno de Cristo, nós todos
morreremos. Mas, certamente, até mesmo então a mão de Deus nos sustenta. Se você pertence a
Cristo, nem mesmo a morte pode te arrebatar da mão de Deus (João 10:29). O Senhor cumpre sua
prometa de vida longa (Efésios 6:3),  ultimamente, na vida eterna. E esta vida eterna começa na vida
presente. Todo mundo que confia em Cristo já possui a vida eterna (João 5:24).
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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

SÍNTESE

1 - O homem é tentado por sua própria natureza, cujos
sentidos o colocam em contado com o mundo externo,
carregado de estímulos, alguns humanamente irresistíveis.
A ânsia de ter, mais que de ser; o impulso sexual; os
desejos sensoriais; os temperamentos individuais; os
desafios sociais; as demandas de sobrevivência são
situações naturais ou contingenciais, que pressionam o
ser humano continuamente. As tentações inserem-se no
universo significativo e existencial da pessoa humana
inarredavelmente. Tentado forte e persistentemente, o
servo de Deus tem de socorrer-se da misericordiosa
proteção divina para não se perder.
 2 - Além das contingências naturais, o cristão verdadeiro
ainda tem de enfrentar as tentações espirituais e morais,
que lhes são impostas pelo tentador, o adversário
implacável de Deus e de seu povo ( I Pe 5.8; Ef 6.12 ).
3 - O cristão vive no meio das tentações; e há tentação
inculcada no seu interior. Ele não cai, porque tem a
proteção divina, na condição privilegiada de filho de Deus
por adoção em Cristo Jesus. Por outro lado, o Espírito
Santo, que habita a Igreja e cada um dos seus membros,
impede a queda definitiva dos eleitos do Pai, mas lhes
permite tropeços e derrapagens, algumas dolorosas.

 “A medida do amor é amor sem
medida”.

Santo Agostinho

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 -
10/05 : Dinara ;17/05 : Gabriel; 24/05:
Rossana ;31/05 : Rubiana.

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 03 DE MAIO
, dia da ceia do Senhor, teremos a nossa sopa
da koinonia. Para isso contamos com a

contribuição dos irmãos.

.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.

12/04 – Hélio Melo de Assis
17/04 – Maria Luiza S. Lima de Lira
17/04 – Creuza Ferreira Santos


