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ANELOS DO CÉU

O céu parece não estar na agenda da igreja pós-moderna, que hereticamente o abandonou em troca
das promessas anunciadas nas campanhas de fé, curas e prosperidade, totalmente carregadas do triunfalismo
mundano passageiro, e não conforme o que a Escritura ordena. Se antes os crentes podiam ser acusados de
anunciar uma mensagem escapista, jogando tudo para o céu, agora, sem dúvida, a igreja moderna declarou
o fim da esperança no céu. Claro que há louváveis exceções, contudo, a maioria já sucumbiu aos novos
ventos.

Porém, neste momento você pode me perguntar. Onde fica o céu? Ficarei cantando e tocando
harpa sentado numa nuvem? Creio que essas perguntas são importantes e que devem ser respondidas com
todo respeito e fundamentação.

A primeira pergunta, onde é o céu? O céu não se localiza em algum lugar no universo. Devemos
procurar o céu numa dimensão completamente diferente da nossa. Seja qual for a direção que uma nave
espacial se dirigir, ela nunca alcançará o céu onde Deus habita. Temos idéias errôneas sobre o céu, porque
não conseguimos imaginar um mundo exclusivamente espiritual. Por esta razão nós sempre comparamos
o céu com a realidade material que conhecemos. Tratamos o céu como um lugar distante, em cima de nós,
no espaço imenso que cerca o planeta que vivemos. Porém, temos que abandonar a idéia de um tipo de
viagem no espaço, passando sol, lua, estrelas indo a um certo lugar.

O céu é uma outra maneira de existir. Convém lembrar que Deus criou três grupos de seres, a
saber, os anjos, os animais e o ser humano. Os anjos são seres espirituais; que vivem constantemente na
presença de Deus, conscientes exclusivamente do mundo espiritual. Os animais, por sua vez, estão
completamente ligados ao mundo físico, não tendo nenhuma noção do mundo espiritual. Entre esses dois
grupos, Deus criou os seres humanos, com capacidade de relacionamento com o mundo material e com um
espírito, capaz de ter ligação com o céu. Em contraste com os anjos e os animais, o ser humano foi criado
para as duas realidades, física e espiritual.

A segunda pergunta é a respeito do que faremos no céu. Peter Kreft acredita que haverá
continuidade da nossa personalidade e essência no céu. Cresceremos em amor, uns para com os outros, e
no conhecimento de Deus. Ele alista seis atividades que exerceremos no céu, que segundo suas palavras:
“Há apenas seis coisas que nunca entediam aqui na Terra, seis coisas que jamais têm fim: conhecer a
você mesmo, conhecer o próximo, conhecer a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo, e amar a Deus”.

Assim estaremos cumprindo o supremo mandamento da Escritura: “Ame o Senhor, o seu Deus,
de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu
próximo como a si mesmo” (Lucas 10:27-NVI). No céu atingiremos a plenitude de vida a que fomos
originalmente projetados. Entraremos num relacionamento perfeito com Deus, conosco mesmos, com
nosso ambiente e com nosso próximo. Será o cumprimento de todos os propósitos de Deus para com suas
criaturas, onde nós poderemos glorificar a Deus de maneira perfeita e seremos totalmente realizados.

Não temos como imaginar o que será o céu em sua plenitude, mas eu creio que, podemos confiar
no amor e na grandeza de Deus, que tudo será mais que perfeito no céu.”A quem tenho nos céus senão a
ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti”. (Salmo 73:25-NVI).

Prof. Isaías Lobão Pereira Júnior
Membro da World Reformed Fellowship e da Society of Biblical Literature.

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

CHAMADA  À  ADORAÇÃO

Leitura Bíblica.....................................Sl. 105:1-11Canto
Congregacional..................................... Hino Nº 99 NC
Oração de Louvor e Adoração..........................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada..............................Hb. 12:4-13
Oração de Contrição......................................Presbítero
.

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Canticos Congregacionais.......................... Diác Paulo
Leitura Bíblica..............................................Pv. 3:9-10
Ofertório....................................................Hino Nº60NC
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. 36:5-9
Canto Congregacional.....................Hino Nº137NC
Oração de Louvor e Adoração....................Presbítero

CONTRIÇÃO E ARREPENDIMENTO

Leitura Bíblica Alternada ..........................Sl. 51:1-10
Oração de Contrição................................. Presbítero

LOUVOR  E ADORAÇÃO

Cantico Congregacional........................Hino Nº 177NC
Leitura Bíblica...........................................Pv. 3:9-10
Ofertório...................................Hino Nº60NC
Oração.............................................................Diácono

EDIFICAÇÃO

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

Rev. Fernando Roberto

Rev. Fernando Roberto
Todos os diáconos
estão convocados a

exercerem suas
funções ás quais

foram vocacionados.

   Marilo Costa

   José Herivalter

Rev. Humberto Carlos

Evaldo Honfi

   Humberto Aranha

   Moisés Bezerril



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

Congregação 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.
GENTE NOVA
Na última quarta-feira, dia 17/03, em nossa
capital, nasceu a Mariana, filha dos irmãos
Diác. Hortêncio e Tayane. Que Deus
abençoe a pequena Mariana.

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

Há uma interação espiritual entre o filho-servo e o
Deus-Pai, mas tal interação não pode dar lugar à intimidade
social e psicológica, que acaba sendo intimista e, por isso
mesmo, desrespeitosa. O crente desrespeita o augusto e
soberano Pai celeste quando o chama de: paizinho, papa,
papi. meu chapa, o homem lá de cima, e títulos
semelhantes. Deus é “outro”, de outra dimensão, e, ao
mesmo tempo, é um de nós na pessoa de seu Filho Jesus.
Embora exerça paternidade sobre seus regenerados,
merece e exige respeito, acatamento e reverência de seus
filhos. “Está no céu”, expressão que significa: estar acima
do natural, acima da criatura humana, pertencer ao universo
espiritual, ser de natureza essencialmente divina. A
imensurável grandeza de Deus não o aliena do homem,
mas estabelece imensurabilidade, que, contrastada com
finitude humana, deixa-nos em condição precária e ínfima
em termos de proeminência, dignidade e sapiência. Não
nos restam outras alternativas, a não ser a humilhação, a
submissão, o respeito, a reverência.

“O começo da ansiedade é o
fim da fé; e o começo da verdadeira

fé é o fim da ansiedade.”
                              George Muller

24/03 – Joelson Montes de Sales

25/03 – Daniele Limeira Silva

25/03 – Jarbas de Souza Moreira

25/03 – Vera Lúcia Soares Guedes Trigueiro

26/03 – Rubiana Pereira Lima de Sousa

27/03 - Jussara Nazaré Sena

27/03 - Alberto S.Ibiapina Lins Albuquerque


