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COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Ninguém recebe a justificação

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

sem a santificação. Por isso, é pura tolice imaginar que alguém
foi justificado por Cristo, sem levar uma nova vida de obediência
e de santidade. É pura tolice imaginar que alguém é salvo sem
buscar o conhecimento de Deus. É pura tolice dizer que alguém
tem fé sem que demonstre arrependimento diário pelos seus
pecados, e lute tenazmente para desvencilhar-se deles. Portanto,
se sabemos que fomos justificados em Cristo, lutemos pela
santificação no Espírito, para glória de Deus Pai.

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 PAIS E MÃES! – A não ser que vocês mesmos
andem no caminho do Senhor, certamente serão negligentes em
conduzir seus filhos a tal caminho. Por isso, pais e mães
crentes, além de trazerem seus filhos à Igreja, devem auxiliálos e incentivá-los em casa no estudo do catecismo, e fazer
deles seus parceiros de oração e de estudo da Palavra de Deus.

Selma Matias – 3224-2214
========================

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).

ANIVERSARIANTES – Dia 13 – Adeilson Barbosa da Silva
(8837-6519); Dia 22 – Luana Fernanda G. do Nascimento.
Deus abençoe os seus santos).
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Pará, Selma, Sílvia, Silvinha, Tiago, Valda, Vera
(irmã de Edna) e Wanda.
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
Doutria 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.

O FUNDAMENTO DA NOSSA JUSTIFICAÇÃO
“Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça (Gn 15:6).
Queridos, o versículo acima se refere a Abraão. Ele creu nas promessas
de Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Porém, isso não significa que
Abraão foi justificado por seu ato de fé, embora muitos entendam assim.
Com base nesse versículo, muitos creem que por seu ato de fé serão
justificados diante de Deus. Pensam que Deus levará em conta a sua fé, e
como retribuição os abençoará com a salvação. Sabemos de pessoas que
crêem em Jesus como um exemplo de vida a ser seguido, e imaginam
que segui-lo como um modelo lhes garantirá a salvação. Outros crêem
que serão salvos por praticarem boas obras. Outros pensam estar
conquistando a salvação cumprindo a lei de Deus. E sabemos de outros
que pensam ter Deus abolido a sua lei em Cristo Jesus, e tudo o que
precisam fazer para ser salvos é ter fé, mesmo sem as boas obras. Seria
essa uma percepção correta acerca da doutrina da justificação? Não é
esse o ensino bíblico. Se fosse a imitação do modelo e exemplo deixado
por Cristo, ou a prática de boas obras, ou o cumprimento da lei de Deus,
ou o nosso ato de fé que nos justifica, teríamos do que nos gloriar diante
de Deus. Crer em Deus e ser isso imputado como justiça significa crer no
que Abraão creu, e ele creu na promessa do Messias. Deus veio até ele e
fez uma grande aliança. Fez-lhe grandiosas promessas relativas à sua
posteridade e redenção dos “filhos dessa promessa” (Gl 4:28). Deus
falou com Abraão a respeito da libertação que há somente em Cristo
Jesus, um descendente que dele viria, e ele creu. Portanto, quando lemos
que “Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça”,
entendemos que isso está muito além do que simplesmente crer
em alguns aspectos do Ser e da existência de Deus. Abraão creu em
Deus, creu na sua Palavra, creu no método de Deus em justificar e salvar
o pecador. O Senhor Jesus deixou muito claro em que Abraão creu:
“Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se”
(Jo 8:56). Abraão viu, creu e regozijou-se com a justiça de Deus que há
em Cristo Jesus. Foi essa justiça que lhe foi imputado para a salvação, e
não o seu ato de fé. Abraão foi salvo por Jesus Cristo! “Porque pela
graça, sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós; é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie” (Ef 2:8-9). Abraão
compreendeu a justificação pela fé, uma obra graciosa de Deus. É Deus
quem imputa aos homens a justiça que há em Cristo, e é Cristo o autor e
consumador da fé concedida tanto a Abraão quanto a todos os que creem
na salvação pela graça (Hb 12:2). Portanto, a graça, a fé, a justificação,
tudo é dom Deus em Cristo Jesus. Quem nos justifica é Jesus, o Cristo de
Deus! A sua justificação está firmada em Cristo?
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 95:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – “Trindade Santíssima”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:97-112 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 339 NC – “Dia Feliz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 334 NC – “A Conversão”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
13. Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
____________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 25 do Breve Catecismo – Como Cristo exerce o ofício de sacerdote?
Resposta: Cristo exerce o ofício de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma só vez, em
sacrifício, para satisfazer a justiça divina, para reconciliar-nos com Deus e para fazer contínua
intercessão por nós.

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.

Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.

334 NC - A CONVERSÃO

Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.
Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!

Salmos 119:97-112 (Leitura Alternada)
97 - Quanto amo a tua lei! É a minha meditação, todo o dia!
98 - Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos; porque, aqueles, eu os
tenho sempre comigo.
99 - Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos.
100 - Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos.
101 - De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra.
102 - Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas.
103 - Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais que o mel à minha boca.
104 - Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento; por isso, detesto todo caminho de
falsidade.
105 - Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos.
106 - Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos.
107 - Estou aflitíssimo; vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra.
108 - Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos.
109 - Estou de contínuo em perigo de vida; todavia, não me esqueço da tua lei.
110 - Armam ciladas contra mim os ímpios; contudo, não me desvio dos teus preceitos.
111 - Os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do
coração.
112 - Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até ao fim.

HINOS LITÚRGUCOS

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

Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz
Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.
Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e
assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém,
que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus” (Mt 5:19).

