LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Segundo o texto bíblico,
conversão é sinônimo de novo nascimento. A falta de ensino e
compreensão desta verdade tem causado muitos danos para a
Igreja. Conversão, regeneração, ou novo nascimento não é algo
que o homem possa efetuar, mas algo que Deus efetua no
homem. A conversão é uma mudança realizada dentro de nós
pelo poder do Espírito Santo, e não um simples ato de “levantar
a mão”, ou um ato de “ir à frente” por decisão própria, como
tantas vezes se vê nas igrejas. Observe a diferença tão bem
estabelecida pelo apóstolo João, quando nos ensina sobre os
convertidos, afirmando que os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
Deus (Jo 1.13). Você tem alguma dificuldade de entender isso?
Se tiver, fale com o pastor.

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 alguns domingos o
Presb. Daniel vem 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 - PAULO Eduardo Isidro
Gomes; 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 (91073548). Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Ester, 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

O APELO POR DECISÃO
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus (Jo 3.3).

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, não é necessário muito esforço para entender que não
podemos decidir sobre o nosso nascimento para a vida natural e
espiritual. Afinal, desde o princípio, a Escritura nos ensina que tanto a
vida secular quanto a vida eterna vem de Deus (Gn 2.7; Jó 33.4; Jo 6.33;
Rm 5.18; 1Jo 5.11). Portanto, o apelo por uma decisão humana para a
conversão é uma grande tolice. Se não temos poder de decisão sobre o
nascimento para a vida secular, imaginar que podemos decidir sobre um
novo nascimento espiritual para a vida eterna não é nada razoável,
considerando tratar-se de uma vida em estágio infinitamente superior.
Esta concepção resulta da falta de conhecimento e de interpretação da
Escritura Sagrada. Como ensina o Senhor Jesus Cristo, o novo
nascimento é uma obra soberana do Espírito Santo no coração do
homem (Jo 3.8). Sabem como nasceu a astúcia do apelo ao pecador para
a sua autoconversão? Considerando que “Religião é obra do homem”, o
pastor Charles Finney (1792-1875), inventou os dramáticos apelos,
pressupondo que o pecador, por si mesmo, está capacitado a aceitar a
Jesus, e a responder afirmativamente às justas exigências morais de
Deus. Observem que os seus pressupostos partem da concepção errada
de que “Religião é obra do homem”. De fato, a religião como obra do
homem está no campo das ciências humanas, na esfera cultural da
sociedade. Porém, a religião é muito mais que isso. Em se tratando de
conversão, a religião envolve a reconciliação do homem com Deus, e
neste aspecto a ciência é totalmente incapaz. Segundo a Escritura é
Deus quem reconcilia o homem consigo mesmo, através de Jesus Cristo
(2Co 5.18-19). Quando o pecador responde afirmativamente ao
chamado de Deus, é porque este poder lhe foi dado por Deus (Jo 1.1213). É claro que, como sabemos, somos nós os agentes da salvação. Em
nossa decisão por Cristo, não é Deus que age em nosso lugar. Não é ele
que crê por nós. Não é ele que se arrepende por nós. Porém, também
sabemos que o homem natural está morto em seus delitos e pecados (Ef
2.1), e que um morto não pode agir. Por isso, para responder ao
chamado de Deus – e não da religião do homem -, o pecador só precisa
ouvir a palavra que dá vida (Tg 1.18; 1Pe 1.23). O pecador precisa ouvir
que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura
para os gentios; mas para os que foram chamados, tanto judeus como
gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus (1Co
1.23-24) . Observem que somente os que foram chamados nascerão de
novo, serão convertidos pela Palavra pregada, e não induzidos por um
dramático apelo posterior à pregação. Meditem nestas 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 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A Certeza do Crente.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação de Ofertas – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
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.
_______________________________________________________________________

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.
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!
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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 21 do Catecismo Maior – Continuou o homem naquele estado em que Deus o criara
no princípio?
Resposta: Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, pela
tentação de Satanás. Transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido; e, por
isso, caíram do estado de inocência em que foram criados.

Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

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!

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE

Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor

Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou

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

Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.

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.

Efésios 2:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
2 - nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade
do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência;
3 - entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como
também os demais.
4 - Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
5 - e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela graça
sois salvos,
6 - e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus;
7 - para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para
conosco, em Cristo Jesus.
8 - Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
9 - não de obras, para que ninguém se glorie.
10 - Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de
antemão preparou para que andássemos nelas.

HINOS - NOVO CÂNTICO

Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e
aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a
ele” (Jo 14.21).

