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Todos os diáconos
estão convocados a

exercerem suas
funções aos quais

foram vocacionados.

A FÉ VEM  PELO OUVIR, MESMO EM UMA GERAÇÃO VISUAL

Neste mundo amante de espetáculos, com todos os seus fabricantes e as suas indústrias de
espetáculos, veio o mais grandioso Espetáculo já concebido na mente de Deus e apresentado
na história mundial: a cruz de Cristo. É o ponto de virada da história, a passagem de “a.C.”
para “d.C.”, em que todo o tempo se choca, em que todos os espetáculos humanos se
encontram diante do único, do insuperável, do cósmico espetáculo divino. Mas numa cultura
visual como a nossa, é mesmo apropriado trazer para a conversa a cruz que não podemos
ver? Pode a cruz ser um espetáculo para nós hoje? Nenhum de nós a viu. Nós hoje só
podemos ler sobre ela. As questões enfrentadas pelos antigos cristãos gálatas podem nos
ajudar a lidar com essas questões hoje. A igreja gálata tinha caído sob o feitiço de uma falsa
promessa de redenção: Cristo mais as obras da lei. Eles estavam renunciando ao evangelho
e abandonando Cristo; aquele era um movimento absurdo. Como podiam eles ceder à
encantadora alucinação de um falso evangelho, como se a cruz de Cristo fosse insuficiente?
Especialmente quando Paulo lhes havia dito que “foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo
foi exposto como crucificado” (Gl 3.1, NAA). Contudo, toda a evidência indica que os
gálatas não estavam presentes ao evento da crucificação. Sendo assim, como Paulo podia
reivindicar que a igreja gálata havia visto Cristo crucificado diante dos seus olhos, como se
ele houvesse sido retratado publicamente num quadro de avisos da cidade? Talvez ele
tivesse em mente o simbolismo da Mesa do Senhor, na qual a cruz toma a forma de um
símbolo visível. Mas duvido que essa seja a explicação. Em vez disso, o argumento de
Paulo é que a igreja gálata havia visto Cristo crucificado por meio da pregação apaixonada
e cristocêntrica de Paulo. Por meio da pregação fervorosa de Paulo, a cruz, embora
muito distante no tempo e no espaço, tornava-se próxima e presente. É precipitado demais
descrever esses sermões como teatro apostólico. Em vez disso, o retrato da crucificação
de Cristo que Paulo fazia em seus sermões era uma obra-prima de retórica gráfica (ou
écfrase), o despertar da imaginação pictórica por meio de fortes poderes descritivos, de
modo que a cruz de Cristo capturara a imaginação dos cristãos gálatas com vívida intensidade.
Paulo só podia refletir sobre aqueles momentos empregando metáforas de olhos e visão,
como se o espetáculo da cruz estivesse visualmente posto diante dos olhos deles, muito
embora não estivesse. Ainda hoje, a pregação clara e intrépida da cruz materializa o espetáculo
da cruz diante da congregação, para aqueles que possuem fé para vê-lo. Pelo Espírito, nós
vemos o espetáculo da cruz — pois nós vemos a cruz de Cristo ainda hoje, por meio de
sermões, livros e cânticos fiéis, nos quais a mensagem da cruz está presente com a majestade
que lhe é devida. Essa era a intenção de Paulo — que nós também víssemos Cristo,
contemplando sua majestade e glória.

“A Guerra dos Espetáculos”, de Tony Reinke,  Editora Fiel.

Rev. Fernando Roberto

CULTO VESPERTINO

Prelúdio .................................................................Piano

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica.................................................Sl.92:1-8
Canto Congregacional.............................Hino Nº 26NC
Oração de Louvor e Adoração..........................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada...............................Sl.32:1-11
Oração de Contrição......................................Presbítero
.

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Canto Congregacional........................................ Jovens
Leitura Bíblica...........................................Mc.12:41-44
Ofertório.........................................Hino Nº 59NC
Oração.............................................................Diácono

EDIFICAÇÃO

Mensagem ..................................Rev.Humberto Carlos
Ato de Gratidão..................................................Pastor
Bênção Apostólica..............................................Pastor
Tríplice Amém.......................................................Todos

Edmilson/Ewilson

Rev. Fernando Roberto

CULTO MATINAL
Prelúdio ................................................Instrumental

CHAMADA À ADORAÇÃO

Leitura Bíblica.......................................... Sl.103:1-9
Canto Congregacional.................  Hino Nº110-A NC
Oração de Louvor e Adoração....................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada ...........................Dn.9:1-10
Oração de Contrição................................. Presbítero

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Canto Congregacional....................... Hino Nº 70 NC
Leitura Bíblica.......................................Mc.12:41-44
Ofertório.........................................Hino Nº 59NC
Oração.............................................................Diácono

EDIFICAÇÃO

Mensagem...................... Rev.Fernando Roberto
Ato de Gratidão ...........................................Pastor
Bênção Apostólica.........................................Pastor
Tríplice Amém.................................................Todos

   Marilo Costa

Assembléia Geral Ordinária

   José HerivalterRev. Humberto Carlos

   TODOS

Evaldo Honfi



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, Sociedades 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,  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),
e pela sobrinha-neta da irmã Luiza.

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

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. Todas as quintas-feiras,
CULTO on-line às 19h30.

DESPERTA DÉBORA - Informamos que  as
reuniões  em nossa Igreja , estão suspensas   ,
retornaremos no proximo ano. Agradecemos e
contamos com sua compreensão.Mais
informações com a irmã Geórgia Melo.

OFERTA DE GRATIDÃO - Deus tem sido fiel
para conosco em todas as áreas e por isso ele
digno de toda a honra e Glória. Este ano a nossa
igreja estará com um alvo de 10.000,00 reais de
oferta de Gratidão a Deus. Precisamos da
contribuição dos irmãos para cumprirmos com
os compromissos de fim de ano. Salmos 116:12:
“Que darei ao SENHOR por todos os seus
benefícios para comigo?”

AVISO – Retornamos com as reuniões no Ponto
de Pregação em Mangabeira II . Aqueles que
puderem ir agradecemos a sua presença e sejam
bem vindos. Estamos obedecendo todo o
protocolo sanitário.
DEVOCIONAL (CADA DIA NATAL) – Está
disponível para cada membro da Igreja 5
exemplares CADA DIA e também o envelope de
Oferta de Gratidão.

AVISO - O Conselho da Igreja no uso de suas
atribuições resolve convocar a Igreja para se reunir
em Assembleia Geral Ordinária conforme estabelece
Art. 9, § 1o, item (b) do Manual Presbiteriano, no
dia 03 de Janeiro de 2021 às 09hs

DÍZIMO - O irmão que desejar entregar o seu
dízimo através de depósito ou transferência
bancária, poderá fazê-lo na 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.

PROGRAMAÇÃO DOS CULTOS EM
DEZEMBRO - Culto de  ANO NOVO dia 31/12 das
20hs  às 22hs.

PROTOCOLO A SER SEGUIDO PELOS
MEMBROS:

1- Todos os 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 de uma mesma residência, devem
sentar juntas no mesmo banco;
4- Membros acima de 60 anos e/ou com alguma
comorbidade, recomenda-se ficar em casa
acompanhando os cultos on-line;
5- As crianças devem ficar em casa
acompanhando os cultos on-line;
6- Recomenda-se que cada um leve a sua própria
garrafa de água;
7- O uso dos banheiros deve respeitar a
quantidade máxima de 3 pessoas;Respeite a
ocupação máxima de até 80 (oitenta)  pessoas
no espaço do culto.

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER

Pergunta 95: “A quem o Batismo deve ser ministrado?

Resposta: “O Batismo não deve ser ministrado àqueles que estão
fora da Igreja visível, enquanto não professarem sua fé em Cristo e
obediência a BREVE CATECISMO 167 ele ( At 2. 41), mas os filhos
daqueles que são membros da Igreja visível devem ser batizados”( Gn
17.7, 10; Gl 3.17, 18, 29; At 2. 38, 39 ) . Como sinal do pacto, não
tendo qualquer função regeneradora, não dependente da fé racional,
mas da graça de Deus, sendo uma ordenança de ingresso na Igreja de
Cristo, um “sinal visível da graça invisível”, uma transferência da
cidadania do mundo para a celeste, o batismo deve ser ligitimamente
aplicado:

a-Ao adulto que publicamente professar sua fé em Jesus
Cristo.
b- Aos filhos de pais crentes em plena comunhão com a Igreja,
declarando-os pertencentes à comunidade visível de seus
genitores. c- Aos deficientes mentais, despidos de domínio
próprio, filhos de crentes professos da Igreja. Esses,
incapazes de atingir a maturidade, serão sempre dependentes
e, portanto, permanecerão como membros menores.
Incapazes de “discernirem” o corpo. Os deficientes mentais,
pois, não participam da Ceia do Senhor

1 . Pelo batismo o oficiante declara o batizado membro da Igreja
militante, ligado à instituição eclesial terrena; à Igreja invisível, à
comunhão eterna dos santos, somente Deus pode ligá-lo, e ele o faz
sem qualquer ingerência humana quer pela razão quer por atos
meritórios.

28/12 – Maria Cecília L. de Albuquerque
29/12 – Aniel Aires do Nascimento

 “Um servo só será um grande ensinador se
for um grande aprendiz da palavra de Deus.”

G.K. Chesterton




