LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Que valor você dá às
Escrituras? Você lê a sua Bíblia diariamente, e se esforça para
memorizar versículos que alavanquem a sua vida de santidade?
Não? Você sabe por quê? Por que você não valoriza a Palavra
de Deus. Agora, imagine se houvesse um prêmio de R$
10.000,00 para cada capítulo memorizado. A coisa mudaria de
figura? Sim, claro que sim. Certamente, por esse prêmio, você
faria o maior esforço para memorizar a sua Bíblia. Pois bem, eu
lhe afirmo que isso é um grande equívoco. Saiba que os
benefícios de memorizar a Palavra de Deus são infinitamente
maiores do que qualquer quantia em dinheiro. Pense nisso, e
mude de atitude.

Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com
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Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
.............................................
========================

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
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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).

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Nos próximos
domingos, em função da viagem do Presb. Daniel, teremos
aulas em classe única, no salão de cultos, com o Pr. Juarez.
Recomendamos aos pais que tragam os seus filhos
adolescentes. O exemplo de diligência no estudo e na prática da
Palavra de Deus é a melhor forma de ensinar aos nossos filhos
para que não se desviem dos caminhos do Senhor. Não
negligenciemos a graça de Deus.
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 – Dia 02 – Selma Matias de Oliveira
(3224-2214) e Angelino da Silva B. dos Santos (9107-3548);
Dia 03 – Heloísa Helena S. dos Santos 3243-7128; Dia 08 –
Irene Estefânia S. de Vasconcelos (8872-9473; Dia 15 –
Juarez Rodrigues de Oliveira (3226-6183; Dia 25 – Maria
Valda da S. Brandão (3225-5178); Dia 31 – André Bento R.
da Silva (8702-7226).
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Fábio, Glaucinha, Júnia, 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!

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO
Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES

A GRAÇA DE DEUS E O ESFORÇO HUMANO
“Esforçai-vos por entrar pela porta estreita” (Lc 13:24).

DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

QUARTA
19:30h Curso Básico
de Teologia.

SÁBADO
19:30h Curso Básico
de Teologia.

EXPEDIENTE
PASTORAL
QUARTA
17:00h - Atendimento
no Gabinete.

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

SÁBADO
18:00h – Atendimento
no gabinete.

DOMINGO
17:00h e 20.00h –
Atend. no Gabinete.

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

Queridos, em certa ocasião, alguém perguntou ao Senhor Jesus: “Senhor,
são poucos os que são salvos?” A resposta foi bastante clara para que
entendamos a nossa responsabilidade com a salvação: “Esforçai-vos por
entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar
e não poderão”. Precisamos considerar a seriedade das palavras do
Mestre, que fazem eco nos ensinos de Paulo, quando nos manda
desenvolver a nossa salvação, sabendo, porém, que ela vem de Deus (Fp
2.12-13). Além de nos lembrar a nossa responsabilidade pessoal com a
salvação, o Senhor nos alerta para o imenso perigo de negligenciar a
bênção da salvação, como também nos adverte o escritor aos Hebreus:
“Como escaparemos nós, se negligenciarmos a tão grande salvação”?
(Hb 2:3). Que o Espírito Santo sensibilize o coração de todos os que
leem estas palavras, de modo que, em obediência à ordem do Senhor
Jesus, se esforcem e entrem pela porta estreita, evidenciando a salvação
pela graça. Sabem por que tão poucos entram pela porta estreita e
alcançam a salvação? A razão será a porta estreita? Por que e para quem
ela é estreita? Prestem atenção, queridos! A porta é estreita por uma boa
razão: carece esforço pessoal para entrar. Por isso, ela é estreita demais
para aqueles que amam mais as “trevas do que a luz”. Ela é estreita
demais para aqueles que amam mais os prazeres pecaminosos do mundo
e não se preocupam com a salvação de suas almas. Ela é estreita demais
para aqueles que possuem justiça própria e acham que merecem a
salvação porque são “bons e justos”. Ela é estreita demais para os
arrogantes e orgulhosos que não se submetem à Palavra do Senhor.
Porém, é maravilhoso saber que, embora a porta seja estreita e careça
esforço pessoal para entrar por ela, é o Senhor quem nos conduz e nos
capacita a seguir os seus passos. É ele quem recompensa todo legítimo
esforço para segui-lo. A todos os que batem à porta, ela lhes é aberta,
tornando possível o livre acesso ao trono da Graça, de onde emana a paz
com Deus, o perdão de pecados, a justificação, a regeneração, a adoção, a
santificação, e uma nova vida em Cristo. Por isso, consideremos a
palavra do Senhor, que nos ordena: “Esforçai-vos”! Que ninguém seja
negligente! Arrependa-se, busque, bata e creia. Saiba que o diabo, os
prazeres da carne, o mundo e suas tentações, nunca serão vencidos sem
dificuldades, sem esforço e sem luta. Pense na brevidade e incerteza do
tempo e entre agora pela porta estreita antes que seja tarde demais. O Dia
do Senhor se aproxima em que “muitos procurarão entrar e não
poderão”. Palavra do Senhor Jesus. Portanto, assim será.
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 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 19.7-14 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice Amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.
______________________________________________________________________
Salmos 19:7-14 (Leitura Alternada)
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!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 16 do Catecismo Maior – Como Deus criou os anjos?
Resposta: Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, excelentes em
conhecimento, grandes em poder, para executarem os seus mandamentos e louvarem o
seu nome, todavia sujeitos a mudança.

HINOS – NOVO CÂNTICO
HINO 52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!
Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

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

HINOS - NOVO CÂNTICO
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.

147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Eis que logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!
Neste mundo havemos, crentes,
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vêm perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e
assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém,
que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus” (Mt 5.19).

