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COMUNICAÇÕES

Pastor Efetivo

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Há uma parábola em Lucas
17:7-10, não catalogada como tal, sobre a qual, provavelmente,
nunca se ouviu uma pregação sequer. Sabem por quê? Por que
ali temos ensinamentos frontalmente contrários à necessidade
humana de um ego inflado, de autoestima. Esta parábola anula
qualquer possibilidade de soberba. Ela é a antítese das
pregações que levam as pessoas a uma espécie de culto à
felicidade, a uma religiosidade superficial, características da
pós-modernidade, com a sua filosofia religiosa antropocêntrica.
Prestem atenção! Infelizmente essa filosofia vem sendo cada
vez mais ensinada e absorvida pela Igreja. Muito cuidado!
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3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com
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Luiz Cláudio Araújo – 3232-3532
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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).

OFERTA ALÇADA – Esperamos que Deus conceda graça
aos irmãos, para que, neste final de ano, todos ofertem de
acordo com a graça recebida, a fim deque possamos concluir as
nossas instalações. Finalmente, estamos construindo o quarto
que servirá de depósito atrás do templo, mais dois banheiros e
área de serviço. Com a graça de Deus, toda a obra deverá estar
pronta antes do Natal.
CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA – As aulas do nosso
Curso de Teologia continuam. Lembramos aos irmãos sobre a
necessidade de um estudo sistematizado das Escrituras, a fim
de que tenhamos uma melhor compreensão do texto sagrado.
Já iniciamos o terceiro módulo - “Teologia Sistemática I – O
ser de Deus” - com o mesmo número de alunos, e sentimos
muito a sua falta. Junte-se a nós.
REUNIÃO DO PRESBITÉRIO – Conforme anunciamos no
domingo passado, nos dias 13 e 14 deste mês foi realizada a
primeira Reunião Ordinária do nosso Presbitério de João
Pessoa – PJPA. Com a graça de Deus, os líderes fizerem um
balanço das atividades do ano que passou, e o planejamento
para o ano vindouro. Continuemos orando pelos líderes.
ANIVERSARIANTES – Dia 25 – Daniel Ferreira da Silva
3245-1643); e Uinajá Barbosa T. Polari Souto (8888-6785).
Deus abençoe os queridos irmãos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Ester Pretos, 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!
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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 MISTÉRIO DO CRISTO CRUCIFICADO
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas
para nós, que somos salvos, poder de Deus (1Co 1.18).
Queridos, a utilização do Cristo crucificado, ou do crucifixo, como uma
jóia pendurada no pescoço, resulta da superstição inerente a uma
religiosidade superficial. Supostamente, o crucifixo usado como um
amuleto dá proteção a quem o usa. Porém, no início da era cristã, o
Cristo crucificado não era visto com qualquer simpatia e apreço. Como
temos lembrado muitas vezes aos irmãos, os próprios discípulos de Jesus
tiveram grande dificuldade para compreender o significado da cruz.
Embora o Mestre lhes tenha falado algumas vezes, os discípulos nunca
entenderam os avisos de Jesus, e quando aconteceu a sua crucificação e
morte, a dificuldade de entender aquela horrível tragédia aumentou ainda
mais. Como conceber um Messias crucificado? Não é de admirar que o
desânimo tenha tomado conta dos discípulos. A caminho de Emaús, dois
deles deixaram clara a sua decepção com aquele que eles pensaram ser o
Messias prometido, e que foi morto numa cruz. Pela sua graça, o Mestre
lhes expôs as Escrituras, único meio de receber e entender a revelação de
Deus. A partir de então, os discípulos compreenderam que a morte de
Jesus na cruz do Calvário não era incompatível com o seu caráter
messiânico, como eles vinham considerando. Ao contrário, era o
cumprimento das Escrituras, como parte do eterno propósito de Deus de
redimir os seus eleitos. Somente a partir da compreensão do mistério do
Cristo crucificado, os apóstolos passaram a pregar e a ensinar com base
no sacrifício de Jesus. Pedro, por exemplo, ensina que somos purificados
mediante o sangue de Cristo (1Pe 1.2,18,19); que Cristo carregou os
nossos pecados na cruz (1Pe 2.21-24) quando morreu em nosso lugar
(1Pe 3.18). Paulo, que não foi discípulo de Jesus, nem presenciou a
crucificação, recebeu revelação especial do Mestre acerca do mistério da
cruz, como a base para a pregação do evangelho (1Co 15.3). Porém,
podemos ver que, como os discípulos, Paulo reconheceu a dificuldade
humana em compreender e aceitar um Messias crucificado. Por isso ele
escreveu que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, e não é
difícil concordar com tal afirmação. Como a mensagem do Cristo
crucificado poderia acrescentar algo à sabedoria dos gregos ou à religião
dos judeus nos dias de Paulo? Como essa mesma mensagem pode
acrescentar algo à nossa geração pós-moderna? Somente se ela for vivida
e pregada com integridade, de modo a revelar o caráter do ser humano
pecador, e o caráter de um Deus santo, que, na cruz de Cristo, justifica e
salva o pecador. Os salvos entenderão, viverão e pregarão esta verdade.
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 92:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – Achei Um Bom Amigo.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34:9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – Encorajamento.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 194 NC – Morada Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS – NOVO CÂNTICO
113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.

HINOS - NOVO CÂNTICO
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.
______________________________________________________________________
Salmos 34:9-19 (Leitura Alternada)

9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor
bem nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu
clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a
memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.

194 NC – MORADA FELIZ

Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!

Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.

Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

209 NC - ENCORAJAMENTO
Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás não podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.

Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!
No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 27 do Catecismo Maior – Que espécie de miséria a queda trouxe ao
gênero humano?
Resposta: A queda trouxe ao gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu
desagrado e maldição; de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de
Satanás e justamente sujeitos a todas as punições, neste mundo e no vindouro.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade;
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as
coisas que hão de vir” (Jo 16.13).

