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JESUS SOFREU E MORREU PARA ABSORVER A IRA DE DEUS

Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar (porque
está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro). Gálatas 3.13

Se Deus não fosse justo, não haveria exigência para o sofrimento e a morte de seu Filho. E se Deus
não fosse amoroso, não haveria disposição do Filho de sofrer e morrer. Mas Deus é justo e
amoroso. Assim, seu amor se dispõe a cumprir as exigências de sua justiça. A lei de Deus exige:
“Amarás... o SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força”
(Dt 6.5). Porém, todos temos amado mais a outras coisas. O pecado é isso — desonrar a Deus pela
preferência de outras coisas, e agir com base nessas preferências. Assim, diz a Bíblia que “todos
pecaram e carecem da glória de Deus” (Rm 3.23). Nós glorificamos aquilo em que mais temos
prazer. E não é Deus. Sendo assim, o pecado não é algo pequeno, porque não é uma falta contra um
pequeno suserano. A seriedade do insulto aumenta com a dignidade daquele que é insultado. O
Criador do universo é infinitamente digno de respeito, admiração e lealdade. Sendo assim, deixar
de amá-lo não é trivial — é uma traição. Difama a Deus e destrói a felicidade humana.Como Deus
é justo, ele não varre esses crimes para debaixo do tapete do universo. Ele tem ira santa contra eles.
Merecem a punição e isso fica muito claro “porque o salário do pecado é a morte” (Rm 6.23). “A
alma que pecar, essa morrerá” (Ez 18.4).Existe uma santa maldição pairando sobre todo o pecado.
Não punir seria injustiça. Seria endossar o desmerecimento de Deus. Uma mentira estaria reinando
sobre o cerne da realidade. Assim, Deus disse: “Maldito todo aquele que não permanece em todas
as coisas escritas no Livro da lei, para praticá-las” (Gl 3.10; Dt 27.26). Mas o amor de Deus não
descansa com a maldição que paira sobre toda a humanidade pecaminosa. Ele não se contenta em
demonstrar a ira, por mais santa que seja. Assim, Deus envia seu próprio Filho para absorver a sua
ira e carregar a maldição no lugar de todos quantos nele confiam. “Cristo nos  resgatou da maldição
da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar” (GI 3.13).É esse o significado da palavra
“propiciação” no texto acima citado (Rm 3.25). Refere-se à remoção da ira de Deus por prover um
substituto. O próprio Deus oferece o substituto. Jesus Cristo não apenas cancela a ira; ele absorve-
a e desvia-a de nós para si mesmo. A ira de Deus é justa, e foi executada, não retirada.Não podemos
brincar com Deus ou deixar por menos o seu amor. Jamais estaremos diante de Deus maravilhados
por sermos por ele amados até que reconheçamos a seriedade de nosso pecado e a justiça de sua
ira contra nós. Mas quando, pela graça, acordamos para nossa própria indignidade, podemos
olhar o sofrimento e a morte de Cristo e dizer: “Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos
amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos
pecados” (1Jo 4.10).

Fonte: A Paixão de Cristo, Editora Cultura Cristã, p. 21-23.



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;  Picu í, 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,
,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).Presb.Fernando Ximenes.

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

MAS LIVRA-NOS DO MAL

A melhor tradução seria: “Mas livra-nos do maligno”, embora,
linguisticamente, “mal” se justifique. Cremos que o Divino Mestre
tenha colocado na boca da Igreja, que não pode servir a dois senhores,
a petição para que Deus a livre do Maligno, que não somente nos
tenta dia e noite com o objetivo de nos induzir ao pecado, mas vive
insistindo com nosso Pai celeste para que lhe sejamos entregues,
como fez com Jó ( Jó 1.6-12 ) e Pedro ( Lc 22.31,32 ). Ambos
sofreram muito, mas Deus não lhes permitiu a queda. O Diabo pode
ser usado por Deus para testar um eleito redimido; jamais, porém, lhe
roubará a herança eterna da redenção. Também um eleito faltoso pode
ser entregue temporariamente ao maligno, sendo por este submetido
a horríveis sofrimentos, mas sem perda da salvação. Vejam o que
Paulo sentencia a um incestuoso da Igreja de Corinto: “Eu, na verdade,
ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei,
como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome
do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de
Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a
fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor” ( I Co 5.3- 5 ).
Dentro do corpo espiritual não pode haver carnalidade. Evitar os
ambientes, as situações, quando possível, e as pessoas carregadas de
malignidade, buscando o bem e os bons, é ,sem dúvida, ser previdente
contra o mal, e Deus nos ajudará.

“  Integridade não é o que você aparenta manter quando
todos o observam. É quem você é quando ninguém está
olhando.”

Stormie Omartian

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. .

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.

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

CONSELHO 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.

19/05 – Eline Santos Ibiapina
19/05 – Hugo Gomes Ximenes
20/05 – Maria da Costa Melo
20/05 – Maria Tereza dos Santos Silva
20/05 – Jonatas de Souza
21/05 – Davi Marques de Souza Bezerra
21/05 – Jorge Maller V.de Araújo
22/05 – Maura Ferreira Mendes da Silva
22/05 – Ada Maria Trigueiro Tavares
23/05 – Raul Ximenes Massa


