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VOCÊ PRECISA SABER!!! – Conforme lemos em Atos 2.42,
os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Esse versículo deixa claro que aqueles que são convertidos pelo
poder do Espírito Santo precisam continuar sendo instruídos por
pastores-mestres humanos, também constituídos pelo Espírito
Santo para esse mister. Infelizmente, muitos acham que, ao
serem convertidos, viram teólogos automaticamente, e isso é
contrário aos ensinamentos da Palavra. Prestem atenção! O
Espírito Santo, invariavelmente, leva o povo de Deus a se
submeter à Palavra de Deus, pelo ensino de pastores constituídos
pelo próprio Espírito (At 20.28), e preparados para esse
ministério. A conversão é um milagre; o aprendizado, não. Este
requer estudo, perseverança e humildade. Pensem nisso!

Diáconos

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

Antônio Moreira
Bruno Castro – 98860-8701
Uinajá Polari – 98886-6785

Jane – 3247-5203 / 99968-6797

gostariam de ver seus filhos escravizados por alguém. Então,
cuidem de suas almas, porque a escravidão do pecado, a escravidão
de demônios é muito pior do que qualquer outra que se possa
imaginar. Estejam certos de que, a menos que seus filhos seja m
trazidos ao temor do Senhor, pelo conhecimento do Senhor, eles
serão escravos de demônios.

Departamento Infantil

DÍZIMOS E OFERTAS – Lembramos que as nossas
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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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

contribuições não devem objetivar o recebimento de mais graça de
Deus. Pelo contrário, devemos contribuir em gratidão e fidelidade,
de acordo com a graça já recebida de Deus.

ANIVERSARIANTES – Dia 01 – Eloah; Dia 05 – Ezequiel;
Dia 12 – Heitor; Dia 15 – Francisco Rique (98803-0178); Dia
20 – José Eduardo (998786-7432; Dia 22 – Luiz Felipe Araújo.
Dia 25 - Venluzia. Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Sobre este assunto, eis as ordens básicas: Quando
orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai
que está em secreto; e teu Pai que te vê em secreto te
recompensará (Mt 6.5-8); Orai pelos que vos perseguem (Mt
5.44); Vigiai e orai para que não entreis em tentação (Mt 26.41);
Orai sem cessar (1Ts 5.17); Orai pelas autoridades (1Tm 2.2);
Orai uns pelos outros (Tg 5.16). Resta-nos, pois, obedecer à
palavra de Deus segundo a sua vontade revelada nas Escrituras,
e não segundo tradições humanas.

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

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226– João Pessoa-PB.

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

SEGUNDA
19:30h - Culto de
doutrina / Estudo
bíblico.

SEXTA
19:30h - Culto de
doutrina / Estudo
bíblico.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
18:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
15:00h - Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
18:00h - Atendimento
no gabinete.

DOMINGO
17:00h e 20.00h Atendimento no
Gabinete.

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

A MISERICÓRDIA E A FIDELIDADE DE DEUS
Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do
Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim;
renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade (Lm 3.21-22).

Queridos, quanto mais nos aprofundamos no estudo da Bíblia, mais
maravilhados ficamos com a graça de Deus para com os seus servos, os
profetas que escreveram as Escrituras Sagradas. Como aqueles homens
tinham um conhecimento profundo de Deus e dos seus atributos. Nas
Lamentações de Jeremias podemos ver como o profeta tinha certeza de que
todas as coisas terríveis que estavam acontecendo com o povo de Israel
provinham de Deus, e que o objetivo final era trazer o seu povo eleito de
volta à obediência aos preceitos da aliança. Em que situação se encontrava
o profeta? Entre os escombros de Jerusalém. Os muros haviam sido
derrubados, a cidade em ruínas, e as ruas desertas. Jeremias via a cidade
como uma viúva sem filhos, sem amigos, sem ter quem a defenda, sem ter
quem a console ou auxilie, sem ter esperança (Lm 1.1-2). Pior ainda,
distante de Deus. Os sacrifícios, as festas e os sábados deixaram de ser
observados, porque rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário
(Lm 2.7). O profeta sabia que o terrível juízo de Deus caíra sobre o seu
povo, o juízo que ele mesmo profetizara, mas, como o povo não lhe deu
ouvidos, agora ele era testemunha ocular: Eu sou o homem que viu a aflição
pela vara do furor de Deus (Lm 3.1). Ah! Como o profeta Jeremias sofreu
com a aflição do povo que não lhe deu ouvidos. Prestem atenção, queridos!
Eu lhes afirmo que, de igual modo, todo pastor fiel a Cristo sofre por ver a
apostasia prática da chamada Igreja Evangélica, e por constatar que,
observadas as diferenças culturais, rejeitou o Senhor o seu altar, detestou
o seu santuário. Como naquele tempo, o culto não é mais culto; o santuário
não é mais santuário. Quem conhece a Bíblia sabe que a história da igreja
é a continuação da história de Israel. Por isso, mesmo diante dos
“escombros espirituais” da Igreja, o conhecimento do Senhor não nos deixa
perder a esperança. Era isso que consolava o profeta Jeremias; é isso que
nos consola: a misericórdia e a fidelidade de Deus. Certamente o profeta
trazia à memória a aliança de Deus com o seu povo. Ele conhecia o Deus
de Israel, e tinha certeza de que Deus é fiel à sua aliança. Era isso que lhe
dava esperança; é isso que não nos deixa desanimar. Quando
contemplamos a situação da Igreja em nossos dias, tendemos a ficar
desesperados. Porém, quando lembramos da misericórdia de Deus e da sua
fidelidade, isso nos traz esperança. Afinal, como afirma o profeta, o Senhor
não rejeitará para sempre; pois, ainda que entristeça a alguém, usará de
compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias (Lm 3.31-32).
Considerem estas coisas!
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 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O grande amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 66.8-20 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 266 NC – Rude cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-2 (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.
____________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
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!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
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.

Salmos 66.8-20 (Leitura Alternada)
8 - Bendizei, ó povos, o nosso Deus; fazei ouvir a voz do seu louvor;
9 - o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés.
10 - Pois tu, ó Deus, nos provaste; acrisolaste-nos como se acrisola a prata.
11 - Tu nos deixaste cair na armadilha; oprimiste as nossas costas;
12 - fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça; passamos pelo fogo e pela água;
porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso.
13 - Entrarei na tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os meus votos,
14 - que proferiram os meus lábios, e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca.
15 - Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros; imolarei novilhos
com cabritos.
16 - Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma.
17 - A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei.
18 - Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.
19 - Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração.
20 - Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

266 NC - RUDE CRUZ
Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu seu que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.
Sim eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia, em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!
Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus
Ao calvário humilhante baixou,
Nessa cruz, para mim,
Há mistério sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nessa Cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz,
Dela vêm graça e luz,
Para minha santificação.

SÍMBOLOS DE FÉ

GUARDE NO CORAÇÃO

Pergunta nº 78 do Breve Catecismo: Que proíbe o nono mandamento?
Resposta: O nono mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade, ou injurioso, tanto
à nossa reputação quanto à de nosso próximo (Lc 3.14; Sl 15.3; Pv 6.16-19; Pv 19.5).

Disse Jesus: Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa
de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos
lugar (Jo 14.1-2).

