LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Uma das grandes diferenças
entre Israel e a Igreja é que Israel tinha uma religião nacional, e
a Igreja é internacional (Mt 282.19-20). Logo, nem todas as leis
dadas por Deus especificamente para Israel, têm validade para
outras nações. Porém, embora a quebra das fronteiras com a
vinda do Messias tenha gerado mudanças gigantescas,
nenhuma delas significou que um novo conjunto de padrões
morais tenha emergido, invalidando toda a lei nacional de
Israel. A lei moral para a Igreja do Novo Testamento, é a
mesma lei que está nos Dez Mandamentos e nos profetas, agora
aplicada à nova situação. Como o Senhor Jesus afirmou, ele
não veio abolir a lei, e sim completar o seu sentido. Precisamos
considerar esta verdade para orientar a nossa conduta cristã.

Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3506-3373
Luiz Cláudio Araújo – 3232-3532

Diáconos
Antônio Moreira
Gláucio Maurício – 8887-7369

SAF- Soc. Aux. Feminina
..............................................

Departamento Infantil
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
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).

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – Há três domingos o
Presb. Daniel estará ministrando aulas sobre a Reforma
Protestante na EBD das igrejas do nosso Presbitério, observada
a seguinte ordem: I. P. Sapé, I. P. Restauração, no Ernani
Sátiro, e I. P. Ebenézer, em Manaíra. Enquanto isso, estaremos
em classe única com o Pr. Juarez Rodrigues. Conclamamos aos
Pais que tragam seus filhos adolescentes, zelando para que eles
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); Dia 03 – Heloísa Helena S. dos Santos 32437128; Dia 08 – Irene Estefânia S. de Vasconcelos (88729473; 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).
NOV. Dia 04 - PAULO Eduardo Isidro Gomes.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Fábio, Glaucinha, Kallyane, 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.

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.

O REINO DE DEUS E O ENCANTAMENTO DA RELIGIÃO
Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João:
Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que
saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? (Mt 11.7-8).

Queridos, segundo as Ciências Sociais, uma das características da pósmodernidade é o reencantamento da religião. Ou seja, a religião,
sobrepujada que foi pelas ciências desde a era do Iluminismo, em
nossos dias, vem recuperando a passos largos o seu poder de encantar as
pessoas. Por isso, convivemos com o fenômeno das megaigrejas, dos
megaeventos religiosos, sempre sob a atração dos “medalhões” de cada
denominação, ou de líderes carismáticos, às vezes, nem tão religiosos,
como é o caso de alguns cantores gospel. A questão é: as multidões
estão buscando o reino de Deus? Ou melhor, será que elas sabem o que
é o reino de Deus? Vamos relembrar um pouco. Desde o Velho
Testamento Deus declarou que exerceria o seu reinado através de um rei
escolhido (Is 9.6-7). No Novo Testamento, ficamos conhecendo o Rei
Jesus, o soberano designado, ungido pelo Espírito Santo (Lc 3.21-22),
aquele que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, onde está entronizado
como governador sobre todas as coisas (Mt 28.18; Cl 1.13). Sabemos
que, em seu reino, o Senhor Jesus nos promete bênçãos eternas, que
começam em uma era de benefício espiritual atual, resultante da
salvação do pecado e da reconciliação com Deus Pai. Pelas Escrituras,
também sabemos que, embora o reino de Deus seja futuro em sua
plenitude, ele já é presente. A vinda do reino, na pessoa de Jesus,
significou um novo estágio no programa redentor-histórico de Deus. O
Messias chegou, consumou a sua obra e subiu ao céu com a promessa
de que viria buscar os seus eleitos, aqueles que cumprem os seus
mandamentos. Por isso, como há uma vida presente no reino, ele veio
não somente como misericórdia, mas também como julgamento, na
forma como João Batista, aquele a quem as multidões saíram a ver,
disse que seria (Mt 3.1-12). Portanto, no reino de Deus, aqueles que
obedientemente recebem a palavra de Jesus, e põem a sua confiança
nele encontram misericórdia, ao passo que aqueles que assim não o
fazem, encontram juízo. Lembramos que a vinda do Reino, na pessoa de
Jesus, não mudou o padrão moral do Velho Testamento. Logo, no
mundo do Novo Testamento, é tarefa da Igreja fazer visível o reino
invisível de Deus, por meio da vida e testemunho dos crentes fiéis. A
par desse conhecimento acerca do reino de Deus, precisamos fazer uma
autoavaliação honesta. O que realmente se busca é o reino de Deus, ou
estamos apenas sendo encantados pela religião? Reflitam nestas coisas!
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 95:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – 1Coríntios 13.1-8a (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 198 NC – Salvação Graciosa.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
____________________________________________________________________

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!

Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

1 Coríntios 13:1-8a (Leitura Alternada)
1 - Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o
bronze que soa ou como o címbalo que retine.
2 - Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência;
ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
3 - E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu
próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
4 - O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se
ensoberbece,
5 - não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se
ressente do mal;
6 - não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade;
7 - tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
8 - O amor jamais acaba.

HINOS - NOVO CÂNTICO

110-A- NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

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.

Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 20 do Catecismo Maior – Qual foi a providência de Deus para com o homem, no
estado em que foi criado?
Resposta: A providência de Deus consistiu em colocá-lo no Paraíso, designando-o para o
cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra; pondo as criaturas sob o seu domínio;
e ordenando o matrimônio para o seu auxílio; em conceder-lhe comunhão com Deus, instruindo o
dia de descanso; entrando em um pacto de vida com ele, sob a condição de obediência pessoal,
perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor; e proibindo-lhe comer da árvore do
conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim
como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço”
(Jo. 15:10).

