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Todos os diáconos
estão convocados a

exercerem suas
funções ás quais foram

vocacionados.

SINAIS DOS TEMPOS

Os discípulos de Cristo, um dia, perguntaram a ele quais seriam os sinais que
antecederiam a sua vinda. Ele respondeu esta pergunta numa longa pregação,
conhecido como “sermão profético”. Entre os sinais apresentados por Jesus,
destaca-se o surgimento de falsos Cristos e falsos profetas, que iriam enganar
muitas pessoas. O Filho de Deus falou também de guerras entre as nações e
de abalos sísmicos. No entanto, há um sinal que me chama a atenção de
forma particular: trata-se daquele que fala do esfriamento do amor. Jesus
disse: “E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos”
(Mateus 24.12).
A relação que Jesus apresenta é inversamente proporcional: o crescimento
da iniquidade implica no enfraquecimento do amor. Na medida em que cresce
o pecado em suas mais variadas formas, da corrupção ao crescimento da
miséria social, da pornografia a todas as formas de banalização sexual, a
violência nas ruas e nos lares, o individualismo autocentrado e narcisista,
esfria o amor genuíno e sincero no ser humano. Somos uma geração que vem
desaprendendo a amar.
Em 1 Cor 13, Paulo fala de um amor que é paciente, que não se perde diante
da primeira crise ou da primeira desilusão; um sentimento bondoso, não
ciumento e humilde. Um amor que não se comporta de forma inconveniente,
mas é altruísta, e está sempre procurando atender o interesse dos outros e
não o seu próprio. É também um amor que não se ira facilmente, que não
guarda rancor, que não se alegra com a injustiça, mas que salta de júbilo
quando a verdade triunfa. É um amor que sabe que o sofrimento sempre
acompanha aquele que ama. Um amor que se sustenta sob fundamentos sólidos
e verdadeiros, que não tem a pressa dos egoístas, mas que sabe esperar e
possui uma enorme capacidade de suportar adversidades.
Este amor que Paulo nos descreve vem diminuindo e esfriando na medida em
que cresce o egoísmo alimentado pelo individualismo da cultura narcisista,
onde o que importa sou eu, meus desejos, meus interesses, meu momento,
minhas necessidades, minha realização, meus projetos, o que eu penso, quero
e preciso.  É por causa da iniquidade deste espírito individualista e narcisista
que os pais vão abandonando os seus filhos porque têm coisas mais importantes
a fazer, como ganhar dinheiro ou buscar o sucesso, do que cuidar deles e
amá-los; alguns tornam-se indiferentes e os abandonam à própria sorte na
esperança de que na escola ou na vizinhança encontrarão quem os ame e
eduque.
Oro também para que Deus nos preserve fiéis a ele e à sua Palavra, para que
aqueles que reconhecem o amor divino e são alimentados e inspirados por ele
cresçam cada vez mais amparando o pobre, cuidando do necessitado, lutando
pela justiça, permanecendo fiéis aos termos da aliança com Deus e com o
próximo.

Ricardo Barbosa de Souza
Pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília

CULTO VESPERTINO
Prelúdio .................................................................Piano

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica.............................................Mt. 24:3-14
Canto Congregacional............................Hino Nº 392  NC
Oração de Louvor e Adoração..........................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada...........................Mt. 24:32-44
Oração de Contrição......................................Presbítero
.

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Canticos Congregacionais....................................Jovens
Leitura Bíblica................................................Hb. 7:1-3
Ofertório......................................Hino Nº292NC
Oração.............................................................Diácono

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

Edmilson/Inalda

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

CHAMADA À ADORAÇÃO

Leitura Bíblica........................................ Sl.118:1-14
Canto Congregacional.....................Hino Nº49NC
Oração de Louvor e Adoração....................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

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

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Cantico Congregacional........................Hino Nº 300NC
Leitura Bíblica.............................................Hb. 7:1-3
Ofertório...................................Hino Nº38NC
Oração.............................................................Diácono

EDIFICAÇÃO

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

Rev. Fernando Roberto    Sergio Barbosa

Rev. Fernando Roberto

Rev. Fernando Roberto

Rev. Fernando Roberto Humberto Aranha

  José Herivalter

   TODOS



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 - Congregação Xuá
17h30 - Celebração Jovem

19h30 - Congregação em
             MangabeiraII

ATIVIDADES REGULARES

CONGREGAÇÕES E
PONTOS DE PREGAÇÃO

 Congregação Presb.Mata Redonda
Rev. José Wellington de Lima

      Congregação Presb. de Picuí
               Ivonaldo José

   Congregação Presb. Sítio Xuá
             Helton de Assis

Congregção Presb. Mangabeira II
        Presb. José Herivalter

EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

COMUNICADO - O Conselho da Primeira
Igreja Presbiteriana de João Pessoa no uso
de suas atribuições e considerando o decreto
17308 do  GOVERNADOR DO ESTADO
DA PARAÍBA, que dispõe sobre a adoção
de novas medidas temporárias e emergenciais
de prevenção de contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID-19),
resolve:“Suspender todas as atividades
presenciais, tais como: culto Dominical,
Estudo Doutrinário, Reuniões de oração,
trabalhos nas congregações, ensaios de
louvor, coral, departamento infantil; podendo
os membros acompanharem as mensagens
e estudos pelo canal do YouTube https://
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCUjAR5ZVd39jT1b0wPCiXLw.
A suspensão das atividades presenciais
corresponde ao período compreendido entre
24 de fevereiro de 2021 a 10 de março de
2021. O Conselho está acompanhando os
desdobramentos da crise de saúde pública e
as determinações das autoridades do país, e
em oração continuará zelando pelo bem-estar
da nossa comunidade.

BOAS VINDAS – Informamos à igreja
do nascimento da pequena Ana Clara filha
do casal Carlos e Marília, como também o
nascimento da pequena Helena Raquel filha
do casal Helton e Rosana, que Deus
abençoe.

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.

AVISO – Aos Domingos do mê s de
Fevereiro será  levantado uma  Oferta
especial para a IPB de Manaus.

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER

REVERÊNCIA E SOLIDARIEDADE

02- Fraternidade familiar. A imagem de um Deus paterno
transmitia, de geração a geração, o conceito de que todos os
cristãos, independentemente de nacionalidade, etnia e raça,
eram irmãos, filhos de um Pai superior, digno e santo, além e
acima das limitações temporais e deficiências humanas. O
primogênito da irmandade, o que recebeu a bênção da
primogenitura para ser o primeiro e o principal de todos os
irmãos, é Jesus Cristo, o eterno Filho, herdeiro do Pai. Ele,
depositário do múnus criador, gerencial e salvador do Pai,
concede aos eleitos, pelos quais responde, todas as graças
paternais necessárias ao crescimento, à sobrevivência, à
proteção e à redenção. Jesus, o nosso irmão primogênito, não
quer que nenhum de nós seja egoísta, individualista,
presunçoso, vaidoso e proeminente, pois dentro de uma
verdadeira confraria não há lugar para individualismo e
personalismo. Perante o Pai, todos somos filhos absolutamente
iguais, sem preferencialismo e sem protecionismo
discriminatório. Temos um único Pai, e seu amor paterno
agracia de maneira idêntica todos os redimidos
confraternizados em Cristo Jesus. A Oração do Senhor é a voz
da família, o desejo expresso do conjunto interativo da
irmandade que, consensual e harmonicamente, ora: Pai nosso
que estás no céu...

““Proximidade de Cristo, intimidade
com Ele, assimilação de seu caráter;
estes são os elementos de um ministério
com Deus!”

Horatius Bonar

01/03 – Evaldo Sales Honfi Júnior

02/03 – Fábio Nicolas Viana Coelho

03/03 – Carlos Victor Lianza Farias

               Francisco Alberto Albuquerque Lins

04/03 – Tereza Cristina Cesário  Barbosa

          06/03 – Adonis Lincoln Santos Ramos

               Terezinha Martins Coutinho Perreira


