LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Toda a natureza sofre e geme
por causa do pecado do homem, e o pecado é tão miserável,
que o homem pecador não percebe a sua ação danosa contra a
natureza. Na verdade, o homem pecador imagina que, com o
desenvolvimento das ciências, encontrará solução para a vida
na terra. Porém, por mais que as ciências se desenvolvam, por
mais que a tecnologia faça verdadeiros “milagres”, nada disso
será capaz de frear as consequências destruidoras do pecado.
Nós, os salvos, sabemos que somente em Cristo e por Cristo,
todas as relações dos seres humanos com Deus, com os seus
semelhantes, e com a natureza serão restaurados e
harmonizados. Acontece que, para pregar esta verdade,
precisamos vivê-la, ou a nossa pregação será hipócrita e vazia.

Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com
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Antônio Moreira
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Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128
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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. Estamos
concluindo a segunda disciplina, “Introdução à Teologia”, com
o mesmo número de alunos. Ainda falta você. Junte-se a nós.
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, 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
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.

A ABRANGÊNCIA DA REDENÇÃO
Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta
angústias até agora (Rm 8.22).
Queridos, a redenção a ser completada no dia em que Cristo vier julgar
a terra é muito maior do que normalmente nós imaginamos. Quando
falamos no dia do Senhor, o dia do juízo na segunda vinda de Jesus,
normalmente nos vem à memória a separação dos salvos para glória, e
dos condenados para o inferno. Porém, a redenção não se limita aos
seres humanos. Somente quando lembramos a abrangência da maldição
proferida pelo Senhor Deus, em função do pecado dos nossos primeiros
pais, temos condição de considerar os efeitos totais da redenção. No
versículo acima, podemos ver que Paulo tem plena consciência do
problema em que toda a natureza foi envolvida por causa do pecado do
homem. Quando o apóstolo diz que toda a criação geme, ele está se
referindo à natureza, e, obviamente, utiliza uma figura de linguagem, a
prosopopeia, que atribui ações ou sentimentos humanos a seres
inanimados. Observem que sobre os humanos, especificamente, ele fala
a partir do v.23. A prosopopeia é um recurso muito utilizado em todo o
texto bíblico. Por exemplo, as árvores se regozijam (Sl 96.12); os rios
batem palmas e cantam (Sl 98.8); os desertos se alegram (Is 35.1);
montes e outeiros cantam (Is 55.12). Ocorre que tais expressões também
não podem ser analisadas apenas como prosopopeias. De fato, em Rm
8.20 podemos ver que Paulo se refere à sentença de maldição proferida
pelo Senhor Deus lá no Gênesis, ao afirmar que Deus sujeitou também a
criação à vaidade, ou à futilidade, e não apenas os seres humanos (Gn
3.17-19). Por isso, a natureza perdeu a sua capacidade inerente de
produção, e isso não aconteceu voluntariamente, mas, por causa do
pecado do homem. Após o pecado do homem, a produção da natureza é
fútil, insignificante, e por mais que o homem utilize os mais modernos
recursos tecnológicos, nada será capaz de alterar substancialmente esse
quadro antes da redenção final. Observem a lógica! Se a natureza
continuasse produzindo como antes do pecado, não se cumpriria a
sentença condenatória de Deus para que o homem adquira o pão de cada
dia com o suor do seu rosto. Portanto, como a natureza também sofre,
não voluntariamente, ou seja, sofre por estar atrelada ao homem, por ser
celeiro e palco no qual o homem desenvolve as suas atividades, somente
quando os filhos de Deus forem restaurados à plenitude da imagem e
semelhança de Deus, toda a criação também o será. Percebem a nossa
responsabilidade, irmãos? Percebem o quanto precisamos ser fieis no
testemunho do evangelho da salvação? A abrangência da redenção é
muito maior do que imaginamos. Pensem nisso!
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 96.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas Divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96.65-72 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
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 96.1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
_______________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.
Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

Salmos 119.65-72 (Leitura Alternada)
65 - Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra.
66 - Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos.
67 - Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra.
68 - Tu és bom e fazes o bem; ensina-me os teus decretos.
69 - Os soberbos têm forjado mentiras contra mim; não obstante, eu guardo de todo o
coração os teus preceitos.
70 - Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo; mas eu me comprazo
na tua lei.
71 Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
72 - Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de
prata.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 23 do Catecismo Maior – A que estado a queda trouxe a humanidade?
Resposta: A queda trouxe a humanidade a um estado de pecado e miséria.

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!

HINOS - NOVO CÂNTICO
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.

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
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.
Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui vos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a
mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas
ovelhas” (Jo 10.14-15)

