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FAMÍLIA, NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO

A família está sendo atacada com rigor desmesurado por aqueles que deveriam protegê-la. Os
legisladores, os governantes, os magistrados, a imprensa, a mídia, a academia, os formadores de
opinião, em vem de fazer uma cruzada em favor da família, muitas vezes, drapejam suas bandeiras
contra ela. Querem desconstruí-la. Querem acabar com o gênero. Querem confundir os papéis.
Querem jogá-la na região cinzenta do relativismo absoluto. Lutar contra a família, como legítima
instituição divina, é conspirar contra nós mesmos, é declarar uma guerra insana para a nossa
própria destruição. Em primeiro lugar, a família é nosso maior patrimônio porque foi instituída por
Deus para o nosso maior bem e a nossa mais plena felicidade. A família é ideia de Deus. Nasceu no
coração de Deus, no céu, na eternidade. O mesmo Deus que instituiu a família, estabeleceu princípios
para governá-la. No casamento deve prevalecer o amor e a fidelidade, a fim de que a intimidade
física seja desfrutada com pureza e deleite. Só dentro dessa perspectiva, a família pode cumprir seu
desiderato, e dar ao mundo uma descendência santa. Em segundo lugar, a família é nosso maior
patrimônio porque é guiada por Deus para cumprir sua vocação no mundo. A família tem o papel de
criar filhos no temor de Deus, para cumprir no mundo seu mandato cultural e espiritual. Mesmo
vivendo numa sociedade decadente, a família deve ser governada pela santidade. Mesmo vivendo
numa cultura de relativismo, a família precisa viver dentro das balizas da verdade absoluta. Nossos
filhos são herança de Deus e devem merecer nossa maior atenção. Os filhos são como flechas na
mão do guerreiro. Os pais carregam os filhos e depois os lançam para longe, na direção do projeto
de Deus. Nossos filhos devem cumprir o plano de Deus e serem vasos de honra nas mãos do
Altíssimo. Nossos filhos devem ser reparadores de brechas e portadores de boas novas de salvação.
Devem contribuir decisivamente na construção de uma sociedade mais humana, mais justa e mais
solidária. Em terceiro lugar, a família é nosso maior patrimônio, porque é um presente de Deus que
devemos cuidar com o máximo desvelo. Seria uma consumada insensatez gastarmos nosso tempo
correndo atrás de coisas, relegando nossa família a um plano secundário. Nenhum sucesso
compensa o fracasso da família. Construir o sucesso pessoal sobre os escombros da família é
loucura. A vitória sem a valorização da família tem sabor amargo. Devemos dedicar o melhor do
nosso tempo e o melhor dos nossos recursos na formação espiritual, moral e intelectual da família.
Investir na família é investir em nós mesmos. Semear nesse canteiro fértil é a garantia de uma
abundante colheita. Quando a família vai bem, a igreja é edificada. Quando a família vai bem, a
Pátria é bem-aventurada. Quando a família vai bem, os céus se alegram com a terra. Quando a
família vai bem, todos, irmanados, caminhamos rumo à bem-aventurança!

Reverendo Hernandes Dias Lopes



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), Djalma Mota  (Esposo de Uza).

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 129:

“Que significa a palavra: Amém.”

 Resposta: “Amém significa: Realmente assim será. Isto
porque minha oração é mais corretamente entendida e
ouvida por Deus do que o meu coração me revela sobre
o que verdadeiramente dele desejo”( II Co 1.20; II Tm
2.13 ).

SÍNTESE

1-  A palavra “amém”, que significa “assim seja”, tem
por objetivo submeter nossa vontade  parcial e, por vezes,
desorientada, à soberana vontade do Pai celeste.
2- Oramos, seguindo o entendimento de nós mesmos e
do mundo circundante, nem sempre correto e nunca
completo ou perfeito. Por isso, é necessário que nossas
petições sejam submetidas à avaliação e ao veredito finais
do Deus onisciente e onipotente; e isto fazemos com uma
única palavra, mas plena de significado: Amém.

 “  O Senhor Jesus Cristo não leva para o céu
ninguém que Ele não tenha santificado na terra.

John Owen

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, CULTO ONLINE à partir às
19:30h.

CONSELHA DA IGREJA – Comunicado,
Considerando as recomendações das autoridades da
Saúde, e tendo em conta tudo que temos  lido, visto
e ouvido sobre o risco de contaminação do vírus
Covid-19, especialmente para os mais idosos,
informamos que, em reunião ocorrida nesta quarta
feira, 18.03.2020, o Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de João Pessoa (IPJP)  decidiu pela
suspensão de todas as reuniões e eventos no âmbito
da IPJP (sede, congregações, pontos de pregações  e
das sociedades internas), a partir de 19.03.2020 até
ulterior deliberação e resolve ainda:
1) Todos os cultos acontecerão com transmissão pelos
canais oficiais no Facebook e YouTube.
3) Recomenda-se a suspensão dos grupos de orações
e sugere que as orações pelos  irmãos sejam
individuais e/ou com sua família na sua residência.
4) O atendimento presencial na igreja (secretaria/
gabinete pastoral) será reduzido ao mínimo
necessário. Informações em geral podem ser obtidas
por telefone (3221-7075 ou 9.8832-0069) e os
pastores priorizarão os casos realmente emergenciais,
estando à disposição em seus números de telefone/
whatsapp e email.

SOPA DA KOINONIA - Maria Helena e

Aurinha  avisam que no , DIA 07 DE JUNHO

, dia da ceia do Senhor, teremos a nossa sopa

da koinonia. Para isso contamos com a

contribuição dos irmãos.

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.

26/04 – Jenifer Cá D’ Joco

28/04 – Isli Keyla Barros de Oliveira

28/04 – Claudio Victor Brunet Barbosa

01/05 – Valdize Soares Silva


