LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214
Luiz Cláudio Araújo – 3232-3532

Diáconos
Antônio Moreira
Gláucio Maurício – 8887-7369
José Fábio – 3225-8820
Santiago Filho – 8761-1678

SAF- Soc. Aux. Feminina
Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
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 e ofertas
“Cada
um
contribua
segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza
ou por necessidade; porque
Deus ama a quem dá com
alegria” (2Co 9:7).

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – No que consiste o
evangelho? De forma diferente do que se ensina, o evangelho
não é o anúncio de que Deus é amor, nem de que Cristo quer
ser nosso amigo, nem que as coisas vão melhorar para nós. O
evangelho também não é a mensagem de que Deus tem um
plano e um propósito maravilhoso para nós. Conquanto todas
estas afirmações possam expressar a verdade, elas tratam de
benefícios do evangelho. O evangelho mesmo é as boas
novas de que Cristo morreu na cruz como um sacrifício
substitutivo em favor de pecadores, ressuscitou e subiu ao céu
estabelecendo o único meio de sermos reconciliados com
Deus. Somente pessoas não-crentes se satisfazem com
promessas que são apenas benefícios do evangelho, e não
com o próprio evangelho radical, que é o poder de Deus para
salvá-las (Rm 1:16).
AÇÕES DE GRAÇAS – Como as Escrituras nos afirmam,
“em Deus faremos proezas” (Sl 60:12). E fizemos! Nosso
local de cultos está pronto, e é próprio, pela graça de Deus, na
instrumentalidade de irmãos que ofertaram para a obra do
Senhor. Porém, não esqueçam! A verdadeira habitação de Deus
não é o templo, e sim, cada adorador que aqui se reúne para
ouvir a pregação da Palavra, para a edificação mútua, visando à
capacitação e o encorajamento para a evangelização com as
próprias vidas de santidade. Assim é a Igreja de Cristo.
CAMPANHA DAS CADEIRAS – Lembramos aos irmãos
que quem puder contribuir com o pagamento das cadeiras, que
o faça conforme a graça que Deus lhe deu. Quem não puder
pagar uma longarina ao preço de R$250,00, contribua segundo
as suas posses. O importante é compartilhar a graça de Deus.
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NOSSAS
ATIVIDADES

FÉ RACIONAL
"Porque sois tímidos, homens de pequena fé”? (Mt 8:26).

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.

ANIVERSARIANTES – Dia 09 – Brunehilde V. de Arruda
(3247-4021); Dia 15 – Francisco de Assis Rique (32251665); Dia 22 – Luiz Felipe Dias de Araújo (3232-3532.
Deus abençoe os seus santos

QUARTA

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Santinha, Sebastião (marido da irmã Penha),
Sílvia, Valda, Vera (irmã de Edna), Wanda, e pela mãe da Irmã
Elieudes.

16:00h– Atendimento
no Gabinete.

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Serão sempre bem-vindos!

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

Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA

SEXTA
Visitação Hospitalar.

Queridos, diferentemente do que se pode imaginar, fé não é algo
irracional. Aliás, em todos os seus aspectos, a fé opera a partir do
intelecto, atributo que nos foi concedido à imagem e semelhança de
Deus. A essência da fé, portanto, é o conhecimento do plano de Deus,
que envolve tanto a criação quanto a redenção, a compreensão de como
fomos graciosamente incluídos nesse plano, e a abnegação para o
desenvolvimento do plano pela prática perseverante das boas obras,
mesmo que estas nos pareçam impossíveis. Eis a fé racionalmente
materializada. Acontece que esta fé, que é racional, pode ser solapada
pela incredulidade, mesmo que momentânea e circunstancial. Note-se
que a incredulidade também é racionalizada a partir da timidez diante das
impossibilidades humanas, como foi o caso dos discípulos no episódio de
que trata o versículo que encima esta mensagem. Querem outro exemplo
claro dessa verdade? Zacarias, o pai de João Batista (Lc 1:5-23).
Segundo o relato bíblico, Zacarias era um homem justo, e que vivia
”irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor”
(v. 6). Porém, mesmo sendo justo e irrepreensível, Zacarias duvidou do
mensageiro de Deus naquilo que lhe parecia uma impossibilidade (v. 18).
Lembramos que Zacarias era um sacerdote instruído em todos os
preceitos de Deus, familiarizado com as maravilhas que Deus fez no
meio de Israel. Portanto, era de se esperar que ele lembrasse outros
nascimentos miraculosos como o de Isaque (Gn 21:1-7), Samuel (1Sm
1:9-20) e Sansão (Jz 13:1-25). Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo
estando diante do anjo do Senhor, um sacerdote familiarizado com
situações de impossibilidade semelhantes, esqueceu de tudo, sendo
tomado pela incredulidade, que nada mais é do que a aceitação racional
da impossibilidade. O que estes episódios nos ensinam? Que somos
naturalmente tendenciosos ao esquecimento da palavra de Deus, dando
lugar à incredulidade. Conscientemente trocamos a fé racional que tem
base na objetividade da palavra de Deus, pela incredulidade
racionalizada com base em nossas impossibilidades. Queridos,
precisamos lembrar que a incredulidade evidencia falta de confiança no
Senhor, e por isso ele repreendeu os seus discípulos. Pela mesma razão o
anjo do Senhor repreendeu Zacarias, e o disciplinou deixando-o mudo
até o nascimento de João Batista. Em ambos os casos, a fé racional
mandava crer naquele que “chama à existência as coisas que não
existem” (Rm 4:17). Que ninguém esqueça estes ensinamentos que a
própria Palavra nos ajuda a trazer à memória. Amém.
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 145:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – “Ao Deus Grandioso”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 16:1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 153 NC – “Amparo Divino”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – “Segurança e Alegria”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 - Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
3 - Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.

____________________________________________________________________
Salmos 16:1-11 (Leitura alternada)
1 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.

2 - Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente.
3 - Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
4 - Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses; não oferecerei as suas

HINOS – NOVO CÂNTICO
26 NC - AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e Vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!

Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

Teu rosto vendo, nada temerei.
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.
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.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

153 NC – AMPARO DIVINO

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

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!

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
5 - O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
6 - Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança.
7 - Bendigo o Senhor, que me aconselha; pois até durante a noite o meu coração me ensina.
8 - O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não serei abalado.
9 - Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará seguro.
10 - Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.
11 - Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua

HINOS - NOVO CÂNTICO

destra, delícias perpetuamente.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 51 do Breve Catecismo – Que proíbe o segundo mandamento?
Resposta: O segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens, ou de
qualquer outra maneira não prescrita em sua Palavra

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o
mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria” (Jo.
16:20).

