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AMOR BÍBLICO

“Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando
oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus
e do amor que têm por todos os santos...” Cl.1:3

Assim como Paulo tinha em mente uma fé que é específica – é “fé… em Cristo
Jesus” – ele tinha em mente um amor que também é específico – é o “amor
que têm por todos os santos”. Alguns comentaristas observam que nessa
passagem fé caracteriza nosso relacionamento “vertical” com Deus, enquanto
amor caracteriza nosso relacionamento “horizontal” com outras pessoas. Isso
é verdade na passagem em questão, mas seria um engano inferir a partir
disso um amplo princípio que force rigidamente a distinção. O motivo é que,
entre outras coisas, o amor deve caracterizar também nosso relacionamento
vertical com Deus. Embora a fé seja algumas vezes associada com um
sentimento de confiança, ela não deve ser identificada com o sentimento em
si. Antes, fé é crença nas proposições divinamente reveladas e é em si mesma
independente de sentimentos que podem oscilar. Sentir-se bem sobre uma
proposição bíblica é diferente de crer nela. Da mesma forma, embora o amor
seja algumas vezes acompanhado por certas emoções, o amor em si não é
uma emoção. A ideia que o amor é uma emoção, ou está necessária e
proporcionalmente associado com certas emoções, tem causado danos
desastrosos ao desenvolvimento intelectual e ético de inúmeros crentes.

A Bíblia fala de amor como a disposição de pensar e agir para com outras
pessoas (incluindo Deus) de acordo com os preceitos e leis divinas – isto é,
tratá-las como Deus nos manda tratá-las. Esse amor não tem nenhuma conexão
direta e necessária com alguma emoção, a qual, sem qualquer conotação
negativa inerente, definimos como um tipo de distúrbio mental. Esse distúrbio
pode ser positivo ou negativo, mas é um distúrbio. Como Paulo escreve em
Romanos 13, “Todos [mandamentos] se resumem neste preceito: ‘Ame o seu
próximo como a si mesmo’. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto,
o amor é o cumprimento da Lei” (v. 9-10). Note que o amor é o cumprimento e
não a substituição da lei. Não tratamos as pessoas com amor ao invés de
tratá-las de acordo com a lei. Antes, tratá-las com amor é tratá-las de acordo
com a lei, ou mandamentos de Deus. A Escritura define nosso amor para com
Deus da mesma forma. Jesus diz aos seus discípulos em João 14:23, “Se alguém
me ama, obedecerá à minha palavra” – não que ele sentirá de certa forma ou
terá certa emoção. Se ele ama, obedece. O mandamento é amar, e esse amor
significa ação heróica e sacrificial em benefício de outros. E se amor é uma
emoção, então que emoção exatamente? Isto é, o que se deve sentir? Mas de
acordo com a Bíblia, se uma pessoa trata outras pessoas consistentemente de
acordo com os mandamentos de Deus, a despeito de como se sente, então ela
anda em amor.

Vincent Cheung
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto

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

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica.............................................Sl. 149:1-4
Canto Congregacional........................... Hino Nº 151 NC
Oração de Louvor e Adoração..........................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada................................Sl. 32:1-7
Oração de Contrição......................................Presbítero
.

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Canticos Congregacionais....................................Moás
Leitura Bíblica..........................................1Cr. 21:18-26
Ofertório....................................................Hino Nº61NC
Oração.............................................................Diácono

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

Edmilson/Inalda

CULTO MATINAL

Prelúdio ................................................Instrumental

CHAMADA À ADORAÇÃO

Leitura Bíblica............................................Sl. 20:1-9
Canto Congregacional.....................Hino Nº159NC
Oração de Louvor e Adoração....................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada ......................1 João 3:1-10
Oração de Contrição................................. Presbítero

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Cantico Congregacional........................Hino Nº 76NC
Leitura Bíblica........................................1Cr. 21:18-26
Ofertório...................................Hino Nº61NC
Oração.............................................................Diácono

EDIFICAÇÃO

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

Rev. Fernando Roberto

Rev. Humberto Carlos

Rev. Fernando Roberto

Rev. Fernando Roberto

Evaldo Honfi

   Humberto Aranha Todos os diáconos
estão convocados a

exercerem suas
funções ás quais

foram vocacionados.   Marilo Costa

   José Herivalter



GABINETE PASTORAL

      Rev. Fernando  Roberto  Brito
Pastor Efetivo

Terças-feiras: visita pastoral.
Quarta a sextas-feira 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://www.youtube.com/

channel/UCUjAR5ZVd39jT1b0wPCiXLw.

A suspensão das atividades presenciais

corresponde ao período compreendido entre

11 de de março de 2021 a 26 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.

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.

CENTENÁRIO DO CORAL - Estarão
abertas durante todo este ano, inscrições
para o Coro Comemorativo do
Centenário do Coral da nossa Igreja.
A comemoração ocorrerá em 2022. Os
irmãos interessados em participar como
corista, devem entrar em contato com
Edmilson Falcão por Whatsapp (83)
98720-3402, para maiores informações.

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER

REVERÊNCIA E SOLIDARIEDADE

A relação Pai-filho, como a quer nosso irmão primogênito, Jesus Cristo,
é a de uma criança inteiramente dependente de seu progenitor ao
qual intuitiva e instintivamente clama: “Abba”, Papai ( Rm 8.15 ). As
palavras papai e mamãe ( abba e imma ), nos lábios da criancinha, são
despidas de qualquer subjetivismo, mas carregadas de incalculáveis
significados emocionais, sentimentais e existenciais, pois o filhinho
inapto, submisso por natureza, é a extensão psicológica de seus pais.
A criança, na primeira infância, em estado de absoluta dependência,
usufrui plenamente a paternidade, sem questionamentos e sem
conflitos, pois a submissão à soberania do pai lhe é natural, existencial
e indispensável à sua segurança, preservação, continuidade e
desenvolvimento. A independência individual do filho gera confrontos
de autoridade com o pai. Os eleitos, no entanto, filhos de Deus por
adoção, são como tenros infantes, completamente dependentes,
inabilitados, frágeis e inseguros; nem orar corretamente sabem ( Rm
8. 26 ). Quando, porém, estão agradecidos e felizes ou perdidos e
ameaçados, gritam de júbilo ou bradam um SOS: PAPAI! ( Abba! ). Eis
como é, ou deve ser, o filho de Deus na casa de seu Pai celeste: uma
realidade sentida e experienciada mais que uma verdade cognitiva
ou um conceito racional. O verdadeiro filho de Deus ama o seu Pai
incondicionalmente; não lhe contesta os mandamentos: respeita,
obedece, submete-se.

“Se deixarmos passar o tempo para nos
arrependermos, ficaremos arrependidos para
sempre de termos deixado passar o tempo.”

Thomas Adams

16/03 – Maria Helena Ribeiro Rodrigues

17/03 – Tathyanny Fernandes Dantas Vicente

17/03 – Jonny William Paiva da Rocha

18/03 – Sara Virginia Gomes de Oliveira

16/03 – Silvio Romero de Oliveira Sobreira


