LIDERANÇA

COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Contra qualquer teoria acerca
do universo e da vida na terra, o homem é a mais forte
evidência da criação de Deus. Diferentemente de outros seres,
o homem tem algo que chamamos de personalidade, o que o
capacita a fazer escolhas inteligentes, usando uma consciência
capaz de distinguir entre o certo e o errado. O homem é capaz
de experimentar sentimentos nobres como amor e compaixão.
Acima de qualquer outro sentimento, o homem tem uma
intuição que o leva a prestar culto a Deus. De onde vêm estes
atributos? Uma explosão ou a evolução seria capaz de produzilos? É certo que não! O homem não é um acidente que evoluiu.
Ele sabe que foi formado por Deus, e por isso é capaz de
exclamar: Graças te dou, visto que de forma maravilhosamente
assombrosa me formaste; as tuas obras são admiráveis, e a
minha alma o sabe muito bem (Sl 139.14).
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

QUARTA
19:30h Curso Básico
de Teologia.

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

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

REUNIÃO DO PRESBITÉRIO – Nos dias 13 e 14 próximos,
o Presbitério de João Pessoa estará realizando a sua primeira
Assembleia Ordinária nas dependências da Igreja Presbiteriana
do Ernani Sátiro. Os irmãos estão convidados a participar do
culto de abertura, às 20h00 do dia 13, momento especial em
que pediremos a graça de Deus sobre os nossos líderes.

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).

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. Já estamos no
terceiro módulo, “Teologia Sistemática I”, com o mesmo
número de alunos. Ainda falta você. Junte-se a nós.
OFERTA ALÇADA – Estamos chegando ao final de mais um
ano com a maravilhosa graça de Deus. Temos muitas bênçãos a
contar, e, juntamente com elas, a oportunidade de dividir as
graças recebidas de Deus. Por isso, ofertemos com graça.
ANIVERSARIANTES – Dia 25 – Daniel Ferreira da Silva
(3245-1643) e Uinajá Barbosa T. Polari Souto (8886-6785).
Deus abençoe os queridos irmãos.
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!

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 MALIGNIDADE DO PECADO
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou (Gn 1.27).
Queridos, quando meditamos no versículo acima ficamos a pensar na
assombrosa força maligna do pecado. Já pensarem nisso? O homem
criado à imagem de Deus, por causa do pecado, é exatamente a criatura
racional que nega a existência de Deus. E como ser racional, mesmo
diante da real impossibilidade de provar cientificamente a existência de
Deus, o homem jamais poderia negá-la, por razões muito simples. Além
das extraordinárias evidências da existência de Deus criador do
universo, nenhuma das refutações apresentadas pela racionalidade
humana para a realidade de um Deus criador tem qualquer base
científica. Portanto, a negação da existência de Deus só pode ser
atribuída ao pecado, ao orgulho do homem racional em não querer se
submeter ao seu criador. Senão, como pode um ser racional, em sã
consciência, pretender o aval da ciência para a teoria de que o universo
veio de um “acidente”? Como pode um ser racional, em sã consciência,
tentar defender a hipótese de que a magnífica ordem do universo é
resultado de uma “grande explosão”? Mesmo neste caso, de onde veio a
matéria que explodiu? Somente a malignidade do pecado pode levar o
homem racional a conceber uma explosão na ausência de matéria, capaz
de produzir do nada, o universo. De igual modo, como pode um ser
racional defender a teoria de que “o nada” evoluiu para estágios
superiores, vindo a se transformar no universo infinito e perfeito? À luz
da própria ciência, não há como não admirar o fato de que o universo
segue um plano maravilhoso, orientado por leis universais que mantêm
tudo em extraordinária unidade, desde a vastidão das galáxias até os
organismos microscópicos. Ora, se não há dúvida de que o universo
segue um plano perfeito, orientado por leis perfeitas, é obrigatório
concordar que um plano precisa de um planejador, assim como leis
precisam de um legislador. Então, por que o homem racional não
consegue admitir a existência de Deus, o único ser capaz de elaborar
plano e leis perfeitos? Por que é necessário que aquele que se aproxima
de Deus, creia que ele existe (Hb 11.6), mas o pecado separou o homem
de Deus (Is 59.2). Portanto, o pecado é a causa primária de o homem
racional negar a existência de Deus. Somente quando o homem racional
é liberto da escravidão do pecado, ele pode crer que Deus é o criador de
todas as coisas, que ele falou, e tudo se fez; ele ordenou, e tudo passou a
existir (Sl 33.9). Ademais, pode crer que o Deus que fez o mundo e tudo
o que nele existe, continua sendo Senhor do céu e da terra (At 17.24). É
pela vida dos crentes que Deus proclama esta verdade. Pensem nisso!
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 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 222 NC – Rude Cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 – Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre.
_______________________________________________________________________
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
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

HINOS - NOVO CÂNTICO
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

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.

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.

266 NC - RUDE CRUZ
Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu seu que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.
Sim eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia, em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!
Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus
Ao calvário humilhante baixou,
Nessa cruz, para mim,
Há mistério sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nessa Cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz,
Dela vêm graça e luz,
Para minha santificação.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 26 do Catecismo Maior – Como o pecado original é transmitido de nossos
primeiros pais à sua posteridade?
Resposta: Por geração natural, de maneira que todos os que assim procedem deles são
concebidos e nascidos em pecado.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e
dar a sua vida em resgate por muitos” (Mc 10.45).

