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A MÃO VAZIA DA FÉ

“Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que
não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça...
Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a
promessa para toda a descendência”. — Romanos 4:4-5, 16

A verdade mais surpreendente do Evangelho de Cristo é essa: tudo é pela graça. É a obra de
Deus, não do homem. É a história de um Salvador poderoso que redime o seu povo, e ele assim
o faz completamente. É sobre um Deus soberano, um Salvador perfeito, e uma redenção
consumada.Nas passagens da Escritura citadas acima ouvimos a mensagem da própria vida.
Ouvimos primeiro sobre nossa incapacidade: se pensarmos que podemos “trabalhar” para
ganhar algo de Deus, não entendemos quão verdadeiramente perdidos nós somos. Aquele que
trabalha recebe somente o seu salário, não a justiça. Mas aquele que não se chega a Deus com
alguma ideia de mérito ou lucro, mas ao invés disso confia no Deus que justifica o ímpio, esse
tipo de fé é lhe atribuída como justiça. Ela é uma fé que vem com uma mão vazia, não reivindicando
nada para si ou de si, mas buscando seu tudo em Cristo. Essa fé de mão vazia é o tipo de fé que
resulta numa posição justa diante de Deus. Ouvimos depois sobre a capacidade de Deus: visto
que a fé vem com mão vazia, ela encontra na graça de Deus tudo o que ela poderia alguma vez
necessitar ou desejar. A graça de Deus é poderosa, e traz plena salvação à alma da pessoa que
não tem esperança em nada que não a livre e imerecida graça. A graça não pode ser segurada
pela mão que carrega consigo ideias de mérito, ou boas obras, ou qualquer outro tipo de adição
humana à graça. “E, se é pela graça, já não é pelas obras; do contrário, a graça já não é graça”
(Romanos 11:6). A graça maravilhosa de Deus não pode ser misturada com o mérito humano. A
mão que agarra sua própria suposta bondade, ou que tenta achar um mérito aqui, uma boa obra
ali, não encontrará a mão aberta da graça de Deus. Somente a pessoa que encontra em Cristo
seu tudo-em-todos será feita, em assim achando, justa diante de Deus. Esse é o porquê as Escrituras
dizem que é pela fé, para que possa ser de acordo com a graça: na sabedoria de Deus, ele exclui
o orgulho do homem fazendo com que a salvação seja toda pela graça. Finalmente, vemos a
certeza da salvação: porque Deus salva seu povo por sua misericórdia e graça onipotente e
imerecida, a promessa de salvação é “garantida” ou feita firme e inamovível para todos aqueles
que estendem a mão vazia, porém crente, à sua graça onipotente e soberana. Se a salvação
dependesse sequer uma minúscula parte do pecador, a promessa nunca poderia ser considerada
como firme e inamovível.

Fonte: http://www.monergismo.com/textos/fe/mao_vazia_white.htm



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).Humberto Aranha.

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 9. Qual é a obra da criação?

R. A obra da criação é aquela pela qual, Deus fez todas as
coisas do nada, no espaço de seis dias, e tudo muito bem.
Ref. Gn 1; Hb 11.3; Sl 33.9; Gn 1.31.

Pergunta 10. Como criou Deus o homem?

R. Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria
imagem, em conhecimento, retidão e santidade com domínio
sobre as criaturas. Ref. Gn 1.27-28; Cl 3.10; Ef 4.24; Rm 2.14-15;
Sl86-8.

Pergunta 11. Quais são as obras da providência de Deus?

R. 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. Ref. Sl 145.17; 104.10-
24; Hb 1.3; Mt 10.29-30; Os 2.6.

“Os que querem crescer na graça precisam ter
sede de saber “

Matthew Henry

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.

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.

CATECISMO DE WESTMINSTER

21/06 – Alayde Fontes Gueiros
21/06 – Wagner Torres de Oliveira
22/06 – Gentil Trigueiro Bezerra
22/06 – Sara Ribeiro Honfi
24/06 – Pedro Pereira das N.Neto
24/06 – Rossana Trindade de M.L.Gomes
26/06 – Ewilson Sales Honfi
26/06 – Jaquileide de Lima Barbosa


