LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – As obras do crente jamais
serão meritórias para a salvação (Tt 3.5). Sempre haverá nelas
alguma coisa imperfeita (Rm 7.13-20). Porém, em seu caráter
como expressão de amor e fidelidade inspirados pela fé
salvadora, são as obras a base sobre a qual Deus promete
galardões no céu (Fp 3.12-14; 2Tm 4.7-8). Portanto, não há
como separar o conceito de fé salvadora da prática das obras
em consequência da salvação. A fé e as obras constituem a
santidade sem a qual ninguém verá a Deus.

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

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – No salão, estamos
estudando a carta aos Efésios com o Presb. Daniel. O pastor
continua com a classe dos novatos, no gabinete. Conclamamos
aos irmãos: venham para a EBD, e tragam os seus filhos. Não
negligenciemos a graça do Senhor.

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

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).

ZELO DOS FILHOS – Queridos Pais, vocês certamente não
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 qualquer outra que se
possa imaginar. Estejam certos de que, a menos que seus filhos
sejam trazidos ao temor do Senhor, eles serão escravos de
demônios.
CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA – As aulas do nosso
Curso Básico de Teologia continuam. Sem nenhuma dúvida,
precisamos de um ensino sistematizado das Escrituras, a fim de
ter uma melhor compreensão do texto sagrado. Por isso, a
partir da segunda disciplina, “Introdução à Teologia”,
esperamos contar com um maior número de alunos.
ANIVERSARIANTES – Agosto - Dia 30 – Iremar Oliveira
(3224-2214); Dia 31 – Iraná Simões (3247-9998). Setembro
– Dia 05 – Tânia Maria Fernandes; Dia 08 – Késia Elisama;
Dia 13 – Adeilson Barbosa da Silva (8837-6519); Dia 22 –
Luana Fernanda G. do Nascimento. Deus os abençoe.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Fábio, Glaucinha, Lúcia, Nilce e Santinha, Nina, Nita,
Selma, Valda, Vera (irmã de Edna), 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. Serão sempre bem-vindos!
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

SEGUNDA
14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

QUARTA
19:30h Curso Básico
de Teologia.

SÁBADO
19:30h Curso Básico
de Teologia.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
15:00h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
17:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
16:00h– Visitação
Domiciliar, à tarde.

SÁBADO
18:00h – Atendimento
no gabinete.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

FÉ E OBRAS
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das
obras da lei (Rm 3.28). Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e
não por fé somente (Tg 2.24).

Queridos, ao longo da história da Igreja teólogos têm feito um grande
exercício na tentativa de conciliar as posições claramente divergentes do
apóstolo Paulo, e de Tiago, acerca do que justifica o pecador para a
salvação. Conforme os versículos acima, mesmo escritos em contextos
diferentes, no mínimo, as palavras de Tiago foram mal colocadas, ou mal
interpretadas, já que divergem do ensino do apóstolo Paulo, bem como
do ensino geral das Escrituras. Senão vejamos! No Novo Testamento, a
fé somente é a causa instrumental da salvação. É pela fé que os eleitos
são justificados diante de Deus (Rm 3.26, 4.1-5; Gl 2.16; Ef 2.8-9). É
pela fé que os justificados andam em santidade de vida (2Co 5.7). É pela
fé que os santos sustentam a sua esperança (Hb 10.35-12.3. Convém
saber, porém, que a fé não pode ser definida em termos subjetivos, como
uma simples opinião confiante e otimista, nem em termos passivos, como
uma simples confiança em Deus sem compromisso com ele e com a sua
palavra. A fé, na verdade, envolve uma resposta da mente, coração e
vontade, e é orientada para o objetivo determinado pelo próprio Deus, o
autor e consumador da fé (Hb 12.2). Segundo a Teologia Reformada, na
qual nos embasamos, a fé é analisada sob três aspectos: a) como
conhecimento e familiaridade com o conteúdo do evangelho; b) como
conformidade ou reconhecimento de que o evangelho é verdadeiro; c)
como crença, certeza e segurança pessoal na graça do Pai, Filho e
Espírito Santo, o Deus Triúno, a quem pertence a salvação. Portanto,
para ter segurança na graça de Deus, é necessário ter conhecimento e
familiaridade com o evangelho da salvação, bem como viver em
santidade de vida, no poder do Espírito Santo, de conformidade com o
mesmo evangelho da salvação. Logo, a justificação pelas obras é uma
heresia do legalismo farisaico próprio dos líderes judaizantes. Porém, se
as obras não decorrem da nossa profissão de fé, estamos ainda crendo
apenas com o intelecto, e não com o coração e a vontade. Creio ser esta a
ideia de Tiago. Ou seja, embora sejamos justificados pela fé somente, a
fé que justifica sempre estará acompanhada das boas obras de Deus, e
não nossas (Ef 2.10), uma vez que a fé produz frutos morais, e
transforma o nosso modo de viver. A fé se expressa pelo amor (Gl 5.6), e
gera a virtude de Deus em nós, desde que o coração é regenerado e passa
a desejar a santidade cada vez mais firmada na bendita esperança de ver a
face de Cristo Jesus, nosso Salvador. Isto é maravilhoso!
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 117.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 19.7-14 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 114 NC – Brilho Celeste.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 117.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos.
2 - Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste
para sempre. Aleluia!

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.

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 19.7-14 (Leitura Alternada)

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 12 do Catecismo Maior – O que são os decretos de Deus?
Resposta: Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho de sua
vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente
preordenou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens.

A luz bendita me vai guiando
Em meu caminho para a Mansão;
Mais e mais perto, seguindo o Mestre,
Possuo o gozo da salvação.

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

____________________________________________________________________

7 - A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria
aos símplices.
8 - Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e
ilumina os olhos.
9 - O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre; os juízos do Senhor são
verdadeiros e todos igualmente, justos.
10 - São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do
que o mel e o destilar dos favos.
11 - Além disso, por eles se admoesta o teu servo; em os guardar, há grande recompensa.
12 - Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
13 - Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine; então, serei
irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão.
14 - As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua
presença, Senhor, rocha minha e redentor meu!

HINOS - NOVO CÂNTICO

114 NC – BRILHO CELESTE
Peregrinando por sobre os montes
E pelos vales, sempre na luz,
Cristo promete nunca deixar-me,
“Eis-me convosco” – disse Jesus.
Brilho celeste! Brilho celeste!
Enche a minha alma, glória do Céu!
Aleluia! Sigo cantando,
Dando louvores, pois Cristo é meu!

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO

Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

Se vejo sombras por toda parte,
O Salvador não hão de ocultar!
Pois Cristo é luz que nunca se apaga,
Bem ao seu lado sempre hei de andar.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo” (Jo 7.16,17).

