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OS  BENEFÍCIOS  DA  AFLIÇÃO

“Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus” (Romanos 8.28)
Nesta afirmação, Paulo não abre qualquer exceção àquilo que ocorre na vida do cristão e que pode
ser usado para sua edificação. Ele diz todas as coisas. Em outras palavras, tanto os bons quanto os
maus acontecimentos na nossa vida. É fácil compreender e aceitar como as boas coisas podem
cooperar para o bem do povo de Deus. Difícil, porém, é entender como as coisas desagradáveis e
angustiosas podem ter semelhante resultado. Como as aflições poderiam cooperar para o bem
daqueles que amam a Deus? Através das aflições o Senhor nos faz humildes em sua presença e na
presença dos outros. A aflição varre para longe qualquer combustível que alimenta o orgulho em
nossas vidas.
A aflição nos faz mais sensíveis a seriedade do pecado em nossas vidas. Como alguém já tem dito,
“o pecado tem o diabo por seu pai, a vergonha por sua companheira, e a morte por seu salário.” É
na aflição que, geralmente aprendemos que o pecado é o vigor da nossa morte e a morte do nosso
vigor. Deus usa a aflição como a medicina que destrói nossa doença mortal. A aflição é o cão pastor
divino que é enviado não para devorar as ovelhas, mas para reconduzir aquela que se extraviou ao
aprisco do Pastor amado.
O Senhor usa as aflições como meios para que Seus filhos o busquem mais intensamente. Como
Ele diz em Oséias 5.15: “estando eles angustiados, cedo me buscarão”. Todas as pedras que
atingiram Estevão, apenas o aproximaram mais da verdadeira Pedra Angular, Jesus (At 7-8). O
Senhor usa as aflições para conformar Seus filhos à imagem de Jesus, o Servo sofredor (Is 53). As
Escrituras dizem que o propósito divino em nossas aflições é para que possamos ser “participantes
da sua santidade” (Hb 12.10). Nossas aflições apontam para as imensas alegrias e regozijos
concedidos pelo Senhor. Deus atrai Seu povo ao deserto para lhe falar-lhe carinhosamente ao
coração (Os 2.14). Jesus disse aos discípulos: “Em verdade eu vos digo que chorareis e vos
lamentareis, e o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em
alegria” (Jo 16.20). As aflições nos conduzem pelos caminhos da fé e não daquilo que vemos. Se
recebêssemos apenas bênçãos e alegrias neste mundo, seríamos tentados a amá-lo mais do que o
mundo vindouro ou mesmo amar as bênçãos ao invés de o Autor das mesmas. É na adversidade
que experimentamos a depender somente nAquele que é o Autor e Consumador da nossa fé. As
aflições neste mundo nos fazem ansiar pela nossa morada definitiva. Um cão não morde os membros
da família a que ele pertence. Assim, quando somos mordidos pelas aflições deste mundo, nos
lembramos de que aqui não temos morada eterna e ansiamos aquele mundo por vir (2Co 4.17). As
aflições nos tornam menos dependentes de nossas emoções. Esse ponto é especialmente enfatizado
por C. S. Lewis em seu livro As cartas do diabo ao seu aprendiz, especialmente quando ele discorre
as razões pelas quais Deus permite que seus filhos experimentem momentos de aridez.

Reverendo Valdeci Santos – Pastor da IPB



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

Pergunta 128

“E como se conclui a oração?”

Resposta: “Pois teu é o reino, o poder e a glória para
sempre.” Isto quer dizer: Pedimos-te tudo isto porque,
sendo nosso Rei Todo-Poderoso, podes e queres
conceder-nos toda sorte de bem ( Rm 10.12; II Pe 2.9 ),
e tudo para que, não a nós, mas ao teu santo nome seja
toda glória ( Jo 14.13; Jr 33.8,9; Sl 115.1 ) por todos os
séculos.”

SÍNTESE
 1- A Doxologia final, comum no encerramento das
orações judaicas, serve para sintonizar o início da oração
com o seu fim: O Pai, que está nos céus, é Rei majestoso,
poderoso e glorioso. 2- O desfecho da oração dá-nos o
exato entendimento de que, na qualidade e condição de
filhos, apoiamo-nos em uma paternidade celeste
infinitamente competente para conceder-nos todos os
nossos pedidos, não segundo nossos desejos, mas
conforme a soberana vontade do Rei dos reis, Pai de
seus humildes príncipes peticionários. Pergunta 129: “Que
significa a palavra: Amém.”

 “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.

NOTA DE FALECIMENTO – É com pesar que
comunicamos o falecimento do Sr. Rivaldo pai
de nosso irmão Francisco Moreira  (esposo de
Morgana ), à família enlutada nossos pêsames.

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.

19/04 – Francisco Gomes de Lira
20/04 – Davi Gonçalves Mota Virginio
23/04 – Jorge Eduardo de A Oliveira
23/04 – Milena Trigueiro Tavares
24/04 – Antônio Sobreira Filho
25/04 – Miriam Almeida Barbosa


