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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
VOCÊ PRECISA SABER!!! – A ordem de Cristo é: a)
“Pregai o evangelho”, no sentido de que pecadores sejam
convertidos pelo poder do Espírito Santo; b) “Fazei
discípulos”, no sentido de ensinar aos convertidos todo o
desígnio de Deus. Portanto, é impossível discipular um não
convertido, uma vez que não pode haver entendimento da
Palavra de Deus sem a iluminação do Espírito Santo. De igual
modo, é impossível que um convertido não seja levado a uma
vida de santidade, através do discipulado, pela iluminação do
mesmo Espírito Santo que o converteu. Todos nós estamos em
uma das duas situações.
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. Esta obra
deverá ser feita em janeiro do próximo ano. Portanto, quem
puder, continue contribuindo conforme a orientação bíblica em
2Co 9:7, a fim de que concluamos as nossas instalações..
RETORNO DO PASTOR – Ainda não foi esta semana. As
dores lombares aumentaram, e o pastor vai se submeter a um
procedimento injetável nos músculos para eliminar as dores e
propiciar o tratamento com fisioterapia e hidroterapia. Damos
graças a Deus pelas orações, pela bondade, compreensão e
colaboração de todos os irmãos.
ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Valderi Cézar (Neto)
(3225-1656); Dia 06 – Lúcia Oliveira (3512-4882); Dia 11 –
Luiz Cláudio Araújo (3232-3532); Dia 17 – Bruno Castro
(8680-8701); Dia 19 – Ester Diniz (3245-1843); Dia 21 –
Ângela B. da Silva (9107-3548). Deus abençoe os seus
santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Luiz Cláudio, Nina, Pará, Santinha, Sebastião
(marido de Penha), Selma, Silvinha, Tiago, Valda, Vera (irmã
de Edna); Zenilda, Wanda, e pela plena 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. Voltem sempre!

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

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
BOLETIM DOMINICAL - Ano VI, nº 293- 11 / novembro / 2012

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
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.

O DESAFIO PARA O CRENTE
“Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não
existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando; todo
aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu (1Jo 3:5-6).
Queridos, o trecho de 1Jo 3:1-10 nos desafia a uma autoanálise acerca da
nossa vida como crentes. Nesse trecho o apóstolo João faz algumas
declarações que são mal interpretadas por muitos ditos crentes, que
chegam a defender uma doutrina de perfeição, livre de pecado, ainda
neste mundo. Obviamente, esta é uma doutrina estranha à Bíblia, e a
nossa própria experiência é suficiente para repudiá-la. Sabemos que
somos pecadores remidos, mas, pecadores que cometem pecados, mesmo
depois de termos conhecido a Cristo. Por isso, a interpretação correta do
texto não é que os cristãos não pequem ou não possam pecar, mas que
não persistem, nem podem persistir no pecado, porque não têm mais
prazer nele. Assim, sempre que o crente peca, fica triste e se arrepende,
pois o sentido de sua vida é na direção contrária ao pecado, e em busca
da santidade. Examine-se, pois, cada um a si mesmo! Este é o sentido da
sua vida? Você sabe o que fez mudar a direção da sua vida, e o que o
motivou a abandonar o pecado e buscar a justiça de Deus? Graças a Deus
o apóstolo João nos dá essas respostas nos mesmo texto. Por duas vezes,
ele ensina qual o propósito da vinda de Jesus ao mundo: “ele se
manifestou para tirar os pecados” (v. 5), e, “para isto se manifestou o
Filho de Deus, para destruir as obras do diabo” (v. 8). O apóstolo
Mateus, de igual modo, ensina que Jesus veio ao mundo para salvar “o
seu povo dos pecados deles” (Mt 1:21). Portanto, a insistência em que
façamos uma autoanálise é perfeitamente apropriada para os crentes. Ora,
se Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, é inconcebível
que continuemos brincando e até flertando com ele, como se o pecado
ainda impulsionasse os nossos afetos, ou como se o pecado não tivesse o
poder de nos manter afastados de Deus. Se somos crentes, remidos pelo
sangue de Jesus, nada mais lógico do que desenvolvermos uma aversão
ao pecado, lutando tenazmente para que ele não interfira em nossa vida
de santidade. É assim que o apóstolo continua ensinando: “Todo aquele
que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado; pois o que
permanece nele é a divina semente; ora, esse não pode viver pecando,
porque é nascido de Deus” (v. 9). Como o nosso Senhor é maravilhoso!
Ele liberta do pecado, e dá nova vida através de uma nova semente, para
que não tenhamos mais relação vital com a natureza oriunda da velha
semente. “Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo”
(v. 10). Este é o desafio para o crente, que devemos considerar.
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 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – “Louvor”.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:13-19.
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 103 NC – “Salvação em Cristo”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Oração Final.
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.
____________________________________________________________________
Efésios 2:13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo
sangue de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da
separação que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo
por ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que
estavam perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da
família de Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 82 do Breve Catecismo – Será alguém capaz de guardar perfeitamente os
mandamentos de Deus?
Resposta: Nenhum mero homem, desde a queda, é capaz, nesta vida, de guardar
perfeitamente os mandamentos de Deus; ao contrário, diariamente os quebra por
pensamentos, palavras e obras.

HINOS
14 NC - LOUVOR

HINOS
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ

Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

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!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO

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.

Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se
arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento” (Lc.
15:7).

