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
Santiago Filho – 8761-1678

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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Mamon significa riquezas, ou
propriedades. Com o tempo, o termo ficou conhecido como o
deus das riquezas, porque na prática, percebe-se claramente que
este é o deus mais adorado pelas pessoas, inclusive as ditas
crentes, que o adoram mais do que ao próprio Deus. Mamon,
sem nenhuma dúvida, é quem recebe os megatemplos de
qualquer denominação construídos com o dinheiro dos
“dízimos” daqueles que se dizem discípulos de Jesus, mas que
andam em busca de riqueza e poder. Como esses
pseudodiscípulos, inclusive pastores, são diferentes do Mestre,
aquele que não tinha “onde reclinar a cabeça” (Mt 8:20), e que
ensina que não se pode adorar a Deus e a Mamon (Mt 6:24).
Sabemos que nenhum crente teria coragem de confessar que
adora as riquezas, mas, seguramente, a maioria se esforça
sobremaneira para consegui-las, ao passo que buscar o Deus
verdadeiro fica para segundo, terceiro, quarto plano. Como isso
é triste! Se você é crente, salvo, precisa considerar estas coisas.

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 477
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

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

PROGRAMA VERDADE E VIDA – Recomendamos o
programa Verdade e Vida, da IPB, com o Pr. Hernandes Dias
Lopes, todo sábado, às 10:00h, na Band. Assistam!
A CAMPANHA CONTINUA! – 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..
SAÚDE DO PASTOR – A cirurgia de hérnia de disco
lombar a que o Pastor se submeteu foi bem sucedida. Agora é
esperar a recuperação que durará cerca de um mês. Nosso
pastor tem passado por grandes provações, e, segundo ele, “já
está cansado de estar doente”. Mas, em todas estas coisas,
damos graças a Deus pelo seu cuidado e providência,
inclusive através das incessantes orações dos irmãos.
ANIVERSARIANTES – Dia 05 – Tânia Maria Fernandes;
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, Santinha, Sebastião (marido de Penha),
Selma, Valda, Vera (irmã de Edna); Wanda, e pela plena
recuperação do Presb. Daniel, do Pr. Juarez e da irmã Selma.
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

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES

O CASO DOS DÍZIMOS
Malaquias 3:1-12

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
15:00h – 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, eu tenho ensinado que os dízimos faziam parte da lei
cerimonial de Israel, que foi totalmente cumprida em Jesus Cristo, e que
não há nenhum ensino neotestamentário acerca de dízimos para a Igreja.
Isso é facilmente comprovado na Bíblia. Porque então as igrejas
continuam impondo a doutrina dos dízimos, como uma espécie de
bênção aos fiéis, e maldição aos infiéis? Na minha concepção bíblica, a
resposta não pode ser outra, senão que pastores, desde os primórdios da
Igreja, por não confiarem na provisão de Deus, resolveram criar e aplicar
uma doutrina com base na lei cerimonial de Israel, estranha aos
ensinamentos de Jesus e seus apóstolos, para a Igreja. Daí em diante,
como os falsos pastores foram, são, e sempre serão maioria absoluta, a
artimanha continua e continuará sendo usada para enriquecimento de
instituições religiosas e pessoas inescrupulosas. Vamos ao caso de
Malaquias 3. Ali Deus trata de uma situação peculiar a Israel, em uma
determinada época, demonstrando a sua misericórdia pelo seu povo
eleito. Eles estavam em pecado deliberado, e Deus não os consumiu
(3:6). O povo viva em total desobediência, mesmo depois que Deus os
trouxera do exílio babilônico. Era tempo de reconstrução da nação e do
serviço religioso. Para isso, Deus usara Esdras e Neemias, mas o povo
agora estava mais interessado em reconstruir suas próprias casas e seu
conforto familiar. Eles estavam descumprindo a lei escandalosamente no
que diz respeito aos dízimos, ofertas e sacrifícios exigidos, chegando ao
cúmulo de trazer pão imundo e animais cegos, coxos e doentes para
ofertar no altar do Senhor (Ml 1:6-8). Por causa disso, Deus reteve a sua
bênção, como prescrevia a própria lei, e não abençoou os seus campos,
de modo que a produção deles estava muito baixa. Porém, como ainda
assim não entenderam que era a mão de Deus que pesava sobre eles,
então Deus os chamou ao arrependimento através do profeta Malaquias,
e mandou que eles fizessem prova dele, entregando corretamente os
dízimos e ofertas, e assim Deus os abençoaria novamente (3:10). Pois
bem! O que esta situação específica de Israel tem a ver com a Igreja?
Absolutamente nada, a não ser o registro para o nosso ensino, para que
não cometamos o mesmo erro da desobediência (Rm 15:4). Nada mais,
além disso. O sustento da Igreja, que de acordo com o Novo Testamento
limita-se ao sustento pastoral, ao auxílio aos desvalidos, e ao envio de
missionários, é feito com recursos obtidos exclusivamente com ofertas
voluntárias, de acordo com a graça que Deus já concedeu a cada um
(2Co 9:7). Os dízimos, no máximo, devem servir como memorial
balizador para as ofertas, e os verdadeiros crentes não terão nenhuma
dificuldade nesse sentido. Considerem estas coisas.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – “Achei Um Bom Amigo”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34:9-19 (TODOS EM PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – “Encorajamento”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica – (Reverendo Antonino).
Celebração da Santa Ceia – (Reverendo Antonino).
Ofertório – Hino 269 NC – “Pureza no Sangue de Cristo”.
Oração Final (TODOS EM PÉ).
Bênção Apostólica e tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS LITÚRGICOS
113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.
Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.

1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.

Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!

_________________________________________________________________________

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona)

Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Salmos 34:9-19 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor
bem nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu
clamor.

16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 74 do Breve Catecismo – Que exige o oitavo mandamento?
Resposta: O oitavo mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas
e do estado exterior, tanto o nosso como o de nosso próximo.

209 NC - ENCORAJAMENTO
Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás não podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.

HINOS LITÚRGICOS
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
269 NC – PUREZA NO SANGUE DE CRISTO

Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu;
Seja bendito o seu sangue
Que por nós, pecadores, verteu.
Eis que no sangue lavados.
E tendo puro o coração,
Os pecadores remidos
Por Jesus têm com Deus comunhão.
Alvo mais que a neve,
Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve eu estou.
Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto ele amou!
Eis nessas chagas pureza
Para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve
O teu sangue transforma, Senhor.
Se as faltas nós confessarmos
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas;
Purificas também, ó Jesus
Lavas de todo pecado,
Que maravilha de amor!
Pois que mais alvo que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor.

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).

