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PRESERVAÇÃO E PROVIDÊNCIA

Um aspecto da providência de Deus é chamado de “preservação”. Com isso queremos dizer que é
Deus quem dá vida e existência a todas as suas criaturas e quem “preserva” elas e suas vidas. Ele
não faz isso somente para a criação bruta – bestas e pássaros, planetas e estrelas, pastos e árvores
– mas também para os homens, anjos e mesmo os demônios (Sl. 104:10-24; Lucas 8:26-33). Nele
todas as criaturas vivem, se movem e têm sua existência (Atos 17:28). Essa é uma grande verdade.
Significa que nada existe, exceto que Deus esteja constantemente presente com e em tal coisa por
seu poder onipotente, e que esteja sempre a sustentando. As coisas não existem por si mesmas,
mas por causa de Deus. Isso é verdade da cadeira sobre a qual estou sentado enquanto escrevo
isto, bem como sobre o sol e lua em seus cursos. Isso também significa que a ordem e harmonia na
criação não são o resultado das assim chamadas leis naturais, mas o resultado da onipresença de
Deus (o seu estar em todos os lugares), e seu poder onipotente. Primavera, verão, outono e
inverno não vêm todo ano na mesma ordem por causa das “leis naturais”, mas porque Deus
fielmente as envia. Os planetas não obedecem às leis naturais permanecendo em seus cursos, mas
obedecem a Deus, que os guia e dirige. Essa obra de Deus na criação é um dos meios pelos quais
ele dá testemunho de si mesmo a toda pessoa (Atos 17:24-28; Rm. 1:18-20). Não existe ninguém que
será capaz de dizer a Deus no dia do julgamento: “Eu não te conheci”. Assim, eles serão
inescusáveis, embora este testemunho de Deus na criação não seja uma revelação salvadora aos
homens. Vivendo no meio de tal testemunho do poder e fidelidade de Deus, é vergonhoso que os
homens não o louvem (Rm. 1:21). Isso é especialmente verdadeiro porque Deus também os preserva
e é providente para com eles. Ao invés de glorificá-lo e serem gratos, eles se voltam para a idolatria
e imundícia, como Paulo aponta em Romanos 1.A presença de Deus e o seu poder preservador na
criação são um testemunho maravilhoso ao crente do Deus que ele conhece e ama em Cristo.
Alguém que sabe que em Deus ele vive, se move e têm sua existência, nunca temerá coisa alguma,
e será eternamente grato, não somente porque Deus preserva e protege sua vida espiritual, mas
também porque Deus lhe dá, dia a dia, vida e fôlego e todas as coisas (Atos 17:25). Ele morrerá em
paz na confiança que aquele que dá e preserva a vida também a tira, e que Deus é o Pai fiel do seu
povo, mesmo na morte.

Fonte:http://www.monergismo.com/textos/providencia/preservacao-providencia_hanko.pdf

Humberto Aranha

Todos os Diaconos
estão convocados a

exercerem suas
funções as quais foram

vocacionados

Marilo Costa



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).júnia Marcia.

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 25. Como exerce Cristo as funções de sacerdote?

 R. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo
uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos
com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Ref. Hb 9.28; Rm
3.24-26; 10.4; Hb 2.17; 7.25; Is 53.12.

Pergunta 26. Como exerce Cristo as funções de rei?

R. Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo,
governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os
seus e os nossos inimigos. Ref. Sl 110.3; At 2.36; 18.9-10; Is 9.6-7;
1Co 15.26-27.

Pergunta 27. Em que consistiu a humilhação de Cristo?

R. A humilhação de Cristo consistiu em Ele nascer, e isso em condição
baixa, feito sujeito à lei; em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus
e amaldiçoada morte na cruz; em ser sepultado, e permanecer debaixo
do poder da morte durante certo tempo. Ref. Lc 2.7; Fp 2.6-8; Gl 4.4;
3.13; Is 53.3; Mt 27.43; 1Co 15.3-4

“A bigorna, o fogo e o martelo servem para dar-
nos forma”.

(Charles H. Spurgeon)

AVISO - No próximo domingo dia 02 de Agosto
retornaremos aos cultos presenciais e teremos a
ministração da Santa Ceia pela manhã e de noite.

AÇÃO DE GRAÇAS - Por ocasião do culto
vespertino, o  Coral da nossa Igreja rende
graças a Deus pelos 98 anos de existência
louvando e glorificando  o nosso Deus.

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.

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.

 

CONSELHO DA IGREJA  –  Comunicado: Na
reunião que aconteceu no dia 01 de Julho de 2020, o
conselho da igreja decidiu reiniciar todas as reuniões e
eventos no âmbito da IPJP (sede, congregações, pontos
de pregações e das sociedades internas), no dia
02.08.2020 seguindo o protocolo da flexibilidade
definida pelas autoridades competentes (Governo
Estadual e Municipal).

PROTOCOLO A SER SEGUIDO PELOS
MEMBROS:

1.Todos que desejarem participar dos cultos
presenciais devem se inscrever antecipadamente
através do link disponibilizado no grupo da igreja no
WhatsApp :

2- O uso de máscaras durante todo o culto é obrigatório

3-As famílias da mesma residência sentar juntas no
mesmo banco.

4-Acima de 60 anos e com alguma comorbidade
recomendar ficar em casa assistindo os cultos on line.

5-As crianças devem ficar em casa acompanhando os
cultos on line.

6- Recomendar que cada um leve a sua própria garrafa
de água.
7-O uso dos banheiros deve respeitar a quantidade
máxima de 3 pessoas.
8 -Respeitando a ocupação máxima de até 80 ( oitenta)
pessoas no espaço do culto.

CATECISMO DE WESTMINSTER

27/07 – Dolores de Carvalho Diniz
28/07 – Raimundo D’Joco
30/07 – Lucas Brasil Cassimiro


