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Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 467
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

Dízimos
"Trazei todos os dízimos à
casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e
provai-me nisto, diz o Senhor
dos Exércitos....” (Ml. 3.10).

COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Se a expiação de Cristo
incluísse as nossas enfermidades, nenhum salvo jamais
adoeceria. Isso é óbvio. Se tanto a salvação quanto a cura
estão incluídas no versículo de Isaías 53:5, naturalmente elas
devem ser acessadas do mesmo modo e ao mesmo tempo.
Logo, se alguém não tem fé bastante para estar bem de saúde,
segue-se que também não deve ter fé suficiente para ser salvo.
Por conseguinte, aqueles que morrem fisicamente por sua
falta de fé, logicamente, devem ir para o inferno pela mesma
razão. Está claro, pois, que a expiação de Cristo não inclui as
nossas enfermidades, como ensinam os falsos pastores.

Rua Vicente Lucas Borges, 467. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

COMPROMISSO E COMPROMETIMENTO – Diante do
compromisso que assumimos com a nossa igreja, encorajamos
os irmãos a que tenhamos o correspondente comprometimento,
indispensável à continuidade da obra para a qual o nosso
Senhor nos comissionou. Lembramos que, entre outras
responsabilidades que assumimos, estamos em plena campanha
para construção do nosso templo. Não tenhamos dúvidas de
que “em Deus faremos proezas” (Sl 60:12).
ATENÇÃO! – Nas festividades carnavalescas a Rua Vicente
Lucas Borges é palco de desfile de blocos que passam em frente
a nossa Igreja. Por isso, como nos outros anos, não teremos
atividades no primeiro final de semana de março, retornando na
quinta-feira com o culto de oração e doutrina. Exortamos os
irmãos a que guardem o dia do Senhor no domingo, dia 06/03,
utilizando-o para o descanso, orações e meditação na Palavra. A
SANTA CEIA SERÁ CELEBRADA NO 2° DOMINGO.

ANIVERSARIANTES – Dia 09/03 – Brunehilde V. de
Arruda (3247-4021); Dia 15 – Francisco de Assis Rique
(3225-1665); Dia 22 – Luiz Felipe Dias de Araújo (32323532). Que Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos enfermos:
Antônio, Lúcia, Pará, Selma, Sílvia, Valda, Vera (irmã de
Edna), Wanda e pela recuperação plena do Pastor Juarez.
OFERTAS – Todos aqueles que ofertarem para a Casa do
Senhor devem observar a instrução bíblica: “Cada um
contribua segundo tiver proposto no coração, não com
tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá
com alegria” (2 Coríntios 9: 7).
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

Site: WWW.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

SEGUNDA
14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

QUINTA
19:30h Culto de
Doutrina e Oração.

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
14:30h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
Visitação Hospitalar.

Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

INTERPRETANDO A PALAVRA SOBRE A CURA
“... pelas suas pisaduras fomos sarados (Is 53:5)
Queridos, muitos irmãos interpretam Isaías 53:5 como uma afirmação de
que Cristo levou sobre si as nossas doenças na cruz do Calvário. É claro
que tal interpretação é equivocada. Sabemos que as doenças e a morte
fazem parte do decreto de Deus desde a queda dos nossos primeiros pais, e
que continuarão a nos afligir até a segunda vinda de Cristo, quando então
todas as coisas serão restauradas. Por isso, muitas mortes são motivadas
por doenças. Tanto o relato bíblico quanto a nossa experiência humana nos
mostram a grande nuvem de servos de Deus, verdadeiros gigantes da fé,
que sofreram terríveis doenças até a morte. Além do mais, para curar
nossas doenças, Jesus não precisaria morrer numa cruz. Os relatos dos
evangelhos mostram inúmeras curas antes do calvário. Portanto,
precisamos saber que a palavra hebraica raphah deste versículo é
frequentemente usada referindo-se à cura espiritual, e não à cura física.
Através do profeta Jeremias, Deus ordena aos israelitas: “Voltai, ó filhos
rebeldes, eu curarei (raphah) as vossas rebeliões (Jr 3:22). Neste chamado,
obviamente, Deus não está se referindo à cura física, e sim à cura
espiritual. O próprio texto de Isaías 53:5, quando diz que o Messias foi
traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniqüidades,
não deixa dúvida de que a palavra profética se referia à cura (raphah)
espiritual. Conquanto o evangelho de Mateus (8:17) utilize este versículo
de Isaías para explicar as curas físicas realizadas pelo Senhor Jesus, o
escritor afirma que isso aconteceu “para que se cumprisse o que foi dito
por intermédio do profeta Isaías”. Ou seja, no que diz respeito a curas
físicas a profecia foi cumprida no momento histórico da primeira vinda de
Jesus. Lembramos que as curas físicas associadas ao relato de Mateus,
foram realizadas antes da suposta expiação das nossas enfermidades na
cruz. Logo, o uso indiscriminado deste versículo de Isaías perde todo o
sentido quando sabemos que verdadeiros crentes continuam sofrendo
doenças até a morte. O apóstolo Pedro nos mostra a verdadeira aplicação
deste versículo para a igreja, ao ensinar: “carregando ele mesmo em seu
corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os
pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas, fostes sarados. Porque
estáveis desgarrados como ovelhas; agora, porém, vos convertestes ao
Pastor e Bispo da vossa alma” (1 Pe 2:24-25). O tema abordado por Pedro
nesta passagem não poderia ser mais claramente definido. Ele diz que
Cristo carregou “ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o
madeiro”, e não as nossas enfermidades. Pedro, pois, deixa claro que a
cura (raphah) referida em Isaías 53:5 é espiritual e não física, e isso
acontece no momento em que nos convertemos ao Pastor e Bispo das
nossas almas. Que Deus ilumine as nossas mentes.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 96:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:57-72 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 339 NC – “Dia Feliz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 153 NC – “Amparo Divino”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 96:1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
_______________________________________________________________________
Salmos 119:57-72 (Leitura Alternada)
57 - O Senhor é a minha porção; eu disse que guardaria as tuas palavras.
58 - Imploro de todo o coração a tua graça; compadece-te de mim, segundo a tua palavra.
59 - Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos.
60 - Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos.
61 - Laços de perversos me enleiam; contudo, não me esqueço da tua lei.
62 - Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos.
63 - Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos.
64 - A terra, Senhor, está cheia da tua bondade; ensina-me os teus decretos.
65 - Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra.
66 - Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos.
67 - Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra.
68 - Tu és bom e fazes o bem; ensina-me os teus decretos.
69 - Os soberbos têm forjado mentiras contra mim; não obstante, eu guardo de todo o coração
os teus preceitos.
70 - Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo; mas eu me comprazo na tua lei.
71 Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
72 - Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 01 do Breve Catecismo – Qual é o fim principal do homem?
Resposta: O fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre.

HINOS LITÚRGICOS
42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!

HINOS LITÚRGUCOS
Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!
Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor!
Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

339 NC – DIA FELIZ

Teu rosto vendo, nada temerei.

Oh! Dia alegre em que aceitei
Jesus e nele a salvação!
O gozo deste coração
Eu mais e mais publicarei.

E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, viste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.

Oh!Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti!
Jesus me ensina a vigiar
E, confiado nele, a orar!
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti

Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt. 7:15,16).

