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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

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Os pastores fieis sempre terão
motivações que não serão compreendidas pelo grande número de
consumidores de religião que frequentam as igrejas. Porém, eles
jamais tomarão decisões, motivados pelo medo de serem
rejeitados; não serão impulsionados pelo desejo de agradar; não
ministrarão por causa de condições financeiras; não realizarão
qualquer ato eclesial por simples tradição religiosa, nem se
deixarão influenciar pelo amor à publicidade ou pelo desejo de
boa fama. Antes, eles falam da parte de Deus, e avançam
totalmente independentes do apoio popular ou da falta deste
apoio. Eles sabem que essa é a vontade de Deus, e obedecem
mesmo sabendo que serão desprezados ou perseguidos. Eles
sabem que são ministros santos em um mundo pervertido. Se
alguns os seguirem, muito bem. Caso não os sigam, eles sofrem
pelos que rejeitam a Palavra. Contudo, quer sejam aceitos ou
rejeitados, os pastores fieis continuarão ensinando e orando pelo
povo, conforme a vocação para a qual foram chamados.

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

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.
A CAMPANHA CONTINUA! – Pela graça de Deus,
conseguimos pagar as cadeiras. Agora pedimos aos irmãos que
continuem engajados, porque ainda precisamos construir o
quarto que servirá de depósito, atrás do templo. Portanto, quem
puder, continue contribuindo conforme a orientação bíblica em
2Co 9:7, a fim de que concluamos as nossas instalações..
ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Lílian Nóbrega P. Moraes
(3244-2163); Dia 11 – José Fábio e Silva (3225-8820); Dia
26 – Maria do Carmo Nita Leão (3247-4402); Dia 28 –
Desiree Penélope C. Ferreira (3225-1656). Deus abençoe os
seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Matheus, Santinha, Sebastião (marido da irmã
Penha), Sílvia, Valda, Vera (irmã de Edna), Wanda, pela mãe
da Irmã Elieudes, e pela recuperação do Pr. Juarez.
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!

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES

A ALEGRIA NO SENHOR
“Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, alegrai-vos (Fp 4:4).

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.

Queridos, são inúmeros os chamamentos de Deus para que o seu povo se
alegre nele, seja através das festas prescritas na lei de Moisés, seja
através dos profetas, dos salmistas ou dos apóstolos. Observem que a
alegria ordenada é “no Senhor”, e não em nós mesmos, por meio de
invenções humanas para o nosso próprio entretenimento. Infelizmente, a
impressão que temos nas reuniões chamadas de culto, é que a alegria
precisa ser produzida pelos dirigentes, que agem como se fossem
animadores de auditório. O que foi feito do povo de Deus, a quem o
salmista chama para celebrar “com júbilo ao Senhor?” (Sl 100:1). Onde
está a igreja, que, segundo Pedro, exulta “com alegria indizível e com
grande glória?” (1Pe 1:8). Como justificar a falta de júbilo, de alegria na
presença do Senhor? A única resposta plausível é o desconhecimento de
Deus, e das maravilhas que ele fez, faz e fará em nossas vidas. Nos
salmos 44 e 78 o salmista diz que os pais contaram aos filhos as
maravilhas que Deus fez, para que eles contem às gerações vindouras, a
fim de que se perpetue o conhecimento de Deus, e a alegria de ter um
Deus poderoso para salvar. A ele pertence a glória, e por isso merece
adoração e louvor com alegria. Somente o desconhecimento de Deus e
dos seus feitos pode ser a causa do desânimo, da falta de júbilo na
presença do Senhor. Não há dúvida de que a falta de fé, em função do
desconhecimento de Deus, é o motivo de uma vida apática, sem
contentamento no Senhor. Afinal, quando compreendemos a necessidade
da vinda do Filho de Deus ao mundo; a sua encarnação como Jesus,
nascido de Maria pelo poder do Espírito Santo; a sua humilhação, paixão
e morte na cruz para nos salvar; a sua ressurreição e ascensão ao céu,
onde está sentado à direita do Pai intercedendo por nós; quando sabemos
que ele não nos deixou órfãos, mas mandou o Espírito Santo para nos
consolar, para nos fortalecer, para nos conduzir até que ele volte, não há
como nos apresentarmos desanimados ao culto, sem alegria que vem de
dentro, necessitando de estímulos inventados pelo homem. O
conhecimento das maravilhas que Deus fez, faz e fará em nossas vidas é
suficiente para que a igreja, de fato, tenha uma “alegria indizível e com
grande glória”, que é o conhecimento do Senhor. É claro que ainda não
podemos entender o significado completo das Escrituras, mas podemos
entender que Jesus é o nosso Senhor e Salvador; que ele nos substituiu na
cruz do calvário; que ele é o eterno sumo sacerdote intercedendo por nós
junto ao Pai, e que o Espírito Santo garante a nossa perseverança em
santidade de vida até que Jesus venha nos buscar. Este é o motivo da
nossa alegria no Senhor. Pensem nisso!
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 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – “Maravilhas Divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 183 NC – “Salvação Graciosa”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
_______________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.
Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

Salmos 138:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei
louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua
misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de
longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus
inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor,
dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 56 do Breve Catecismo – Qual é a razão anexa ao terceiro mandamento?
Resposta: A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste
mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus ao os deixará escapar do
seu justo juízo.

HINOS - NOVO CÂNTICO
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!
Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor

Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

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).

