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SANTIFICAÇÃO COMO UM CHAMADO

A Escritura também ensina que o povo de Deus é chamado para lutar pela santificação de vida e andar de
maneira digna ao chamado com que foram chamados. Embora seja Deus quem opere neles tanto o querer
quanto o realizar segundo a boa vontade dele, eles são, todavia, chamados a andar em obediência e a desenvolver
sua salvação com temor e tremor (Fp. 2:12, 13). Eles são admoestados a apresentar seus corpos como
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, e a não se conformarem com o mundo, mas
serem transformados pela renovação de sua mente, de forma que possam provar qual é a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus (Rm. 12:1, 2). Eles não devem se meter em jugo desigual com os incrédulos, pois a
justiça não tem associação com a injustiça, e a luz não tem comunhão com as trevas; Cristo não tem concórdia
com Belial, e o crente não tem nenhuma parte com o infiel. Os crentes são templos do Deus vivo, e têm a
promessa que Deus habitará neles. Portanto, é o chamado deles se separarem, sair do meio dos incrédulos, e
não tocar no que é impuro (2Co. 6:14-17). Visto que os crentes têm essas promessas, é o chamado deles
purificarem-se de toda poluição da carne e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus (2Co. 7:1).
O povo de Deus deve se despir do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e se
revestir do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade (Ef. 4:22-24). Eles
devem ser imitadores de Deus, como filhos amados, e andarem em amor (Ef. 5:1, 2). Devem andar como filhos
da luz, aprovar o que é agradável ao Senhor, e não ter nenhuma associação com as obras infrutíferas das trevas,
mas sim reprová-las (vv. 8-11). Devem ser irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração
corrompida e perversa, entre a qual devem resplandecer como luzes no mundo (Fp. 2:15). Para isso eles
foram escolhidos e abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, para que sejam santos
e sem culpa diante dele (Ef. 1:3, 4). Assim, a Escritura enfatiza a necessidade e a realidade da santificação do
povo de Deus no meio do mundo. Eles são santificados em princípio, limpos e purificados. Eles já se
despiram do velho homem e se revestiram do novo (Cl. 3:9, 10). Eles nasceram de Deus (1 João 3:9). Foram
crucificados com Cristo (Gl. 2:20) e libertos da lei do pecado e da morte (Rm. 8:2). Eles estão sendo também
continuamente confirmados e fortalecidos através da graça, e vivem continuamente pelo Espírito. O próprio
Deus preserva neles a boa obra que ele começou (Fp. 1:6). Ao mesmo tempo eles também aperfeiçoam a
santidade no temor de Deus, se guardam de toda impureza da carne e do espírito (2Co. 7:1), desenvolvem sua
própria salvação com temor e tremor (Fp. 2:12), e lutam o bom combate da fé até a morte (1Tm. 6:12), para
que ninguém possa tomar sua coroa (Ap. 3:11).

Fonte: Reformed Dogmatics – Volume 2, Herman Hoeksema,
Reformed Free Publishing Association, pg. 126-7.



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).

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

Também o crente, por suas fraquezas, preferências e
desejos, pode jogar-se em situações por si mesmas
tentadoras. Deus disse a Abraão que saísse de sua terra
e do meio de seus parentes, mas ele desobedeceu,
levando o sobrinho Ló, que lhe causou muitíssimos
problemas. O casamento misto pode ser, e geralmente
é, a criação de um estado tentador, que tem levado
muitos servos e servas de Deus ao abandono de sua
família da fé. Muitas sociedades de regenerados com
irregenerados acabam enfraquecendo e até
corrompendo o crente. Temos, pois de suplicar a Deus
para que, tentados, e sempre o somos, não caiamos.
Que Cristo interceda por nós como intercedeu em favor
de Pedro, quando o Diabo cirandou com ele, como se
cirando o trigo na peneira. Deus não nos livra da
tentação; livra-nos na tentação. O tentador tenta os filhos
de Deus, mas não tem permissão de derrotá-los.

 “  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 s 19:30h.
ONLINE9:30h.

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.

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
posterior 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.

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.10/05 – Paulo Roberto Macedo Furtado

10/05 – Paulo Rodrigues dos Santos
12/05 – Gabriel Freitas Aires
13/05 – Niedja Taciane P.de Araújo Torres
14/05 – Renato Otoniel Carneiro
15/05 – Thayse Christine Câmara de Souza


