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IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – A experiência do apóstolo
Paulo com os Coríntios foi algo que realmente demonstra o
amor de Deus na vida e através da vida de um pastor. Como
pode o apóstolo ter amado e suportado irmãos que o
desprezavam? A resposta está em 2Co 4.7-18. O motivo de
Paulo não desanimar da sua carreira cheia de obstáculos, entre
os quais o mais difícil foi a ingratidão e o desprezo dos
irmãos Coríntios, está explicado nesse trecho. O apóstolo
sabia que a missão é de Deus, e que ele era apenas um
missionário a seu serviço. Por isso, pela fé, ele suportava as
muitas tribulações vividas em meio àqueles irmãos, as coisas
que se veem, mantendo a esperança de vida eterna, as coisas
que se não veem (v.18). Precisamos nos esforçar para viver
com esta mesma visão.
EDUCANDO NOSSOS FILHOS - Exortamos os pais no
sentido de que mantenham os seus filhos ao seu lado durante
o culto solene. Sem dúvida, esta é uma ótima ocasião para
ensinar a eles a se comportar de forma adequada.
CULTO DE DOUTRINA E ORAÇÃO – Atenção! Como a
maioria dos alunos do Curso de Teologia não estão podendo vir
nas quartas-feiras, as aulas serão ministradas apenas nos
sábados. Nas quartas, voltaremos com o culto de doutrina e
oração. Todos estão convidados a participar.
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

QUARTA
19:30h Culto de
Doutrina e oração.

SÁBADO
19:30h Curso Básico
de Teologia.

EXPEDIENTE
PASTORAL

========================

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).

ANIVERSARIANTES – Dia 08 – Isabela Fernandes (30456042), Milena de O. Polari Souto (8650-2004) e Sílvia Falcão
Ataíde (Silvinha) (3043-8857/9154-0577); Dia 09 – Júnia
Gomes dos Santos (8826-3019); Dia 11 – Gláucio Júnior
(8887-7369); Dia 14 – Hélder Henrique M. e Silva (32258820); Dia 16 - Lorena Matias e Assíria Matias (8796-3316);
Dia 19 - Valsângela C. Pereira (3225-1656 / 8670-0152); Dia
27 – Camila Fernandes O. L. Freire (8713-6954) Deus
abençoe os seus santos.
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. Voltem sempre!

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 –
Atendimento no
Gabinete.

Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

VIDA E PREGAÇÃO DO PASTOR
Bendito o Deus e Pai do nosso de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de
misericórdias e Deus de toda consolação! É ele que nos conforta em
toda nossa tribulação (2Co 1.3-4).
Queridos, normalmente esta passagem da segunda carta de Paulo aos
Coríntios é utilizada em sermões, e aplicada a todos nós, principalmente
em situações de grandes provações. Embora a aplicação não esteja
necessariamente errada, as cartas de Paulo aos Coríntios, especialmente a
segunda, apresentam o labor e os sofrimentos de Paulo, associados à sua
missão apostólica. O arrazoado de Paulo é uma espécie de defesa do seu
apostolado entre os gentios, como os Coríntios, em cuja igreja
certamente existia muitos daqueles a quem o apóstolo chama de “falsos
irmãos” (2Co 11.26). Portanto, quando Paulo fala no Deus de toda
consolação, e no Deus que nos conforta em toda nossa tribulação, ele
está se referindo à sua própria experiência de vida, cheia de sofrimentos
e aflições por causa da pregação do evangelho. Para “refrescar” a nossa
memória, eis alguns trechos que Paulo escreveu aos Coríntios com este
mesmo objetivo, ou seja, para a consideração daqueles irmãos, que o
trocaram por outros mestres. Em tudo somos atribulados, porém não
angustiados; perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém
não desamparados; abatidos, porém não destruídos; levando sempre no
corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em
nosso corpo (2Co 4.8-10). Em tudo recomendamo-nos a nós mesmos
como ministros de Deus: na muita paciência, nas aflições, nas privações,
nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas
vigílias, nos jejuns, (...), por desonra, (...), por infâmia, (...), como
enganadores, (...), como desconhecidos, (...), nada tendo (2Co 6.4-10).
Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos; pelo
contrário, em tudo fomos atribulados: lutas por fora, temores por
dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a
chegada de Tito (2Co 7.5-6). Alguns irmãos de Corinto demonstravam o
seu desprezo por Paulo, dizendo que as suas cartas, com efeito, são
graves e fortes; mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra
desprezível (2Co 10.10). Por esta razão, no trecho de 2Co 11.23-29, o
apóstolo Paulo, como que fora de si, apresenta uma relação dos seus
muitos sofrimentos por causa da pregação do evangelho, a fim de que os
Coríntios soubessem que ele era superior àqueles mestres por quem os
irmãos demonstravam preferência. Portanto, muita atenção! Sempre que
um pastor se utiliza de trechos como estes, fazendo aplicação a todos nós
indistintamente, sem que estejamos em situação semelhante à que Paulo
estava, esta pregação é falsa. Considerem estas 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 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 452 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 19.7-14 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 17 NC – Vencendo Vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 121 NC – Perfeição.
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 LITÚRGICOS
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.

A luz bendita me vai guiando
Em meu caminho para a Mansão;
Mais e mais perto, seguindo o Mestre,
Possuo o gozo da salvação.

64 NC – GRATA MEMÓRIA
Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo,
De bendizer-te, de cantar-te glória;
Pois guardo na alma teu amor imenso:
Grata memória!
Quando perdido vagueava aflito,
E em densas trevas meu andar seguia,
Tu me buscaste, lá dos céus mandando
Luz que me guia!

114 NC – BRILHO CELESTE

Quando oprimido por mundano jugo,
Em maus caminhos eu me angustiava,
Deu-me descanso tua voz tão terna,
Que me chamava!

Peregrinando por sobre os montes
E pelos vales, sempre na luz,
Cristo promete nunca deixar-me,
“Eis-me convosco” – disse Jesus.

Aos fortes braços eu corri confiante,
Meigo e bondoso, não me recusaste
Em teu imenso, suave amor, tão puro,
Me agasalhaste!

Brilho celeste! Brilho celeste!
Enche a minha alma, glória do Céu!
Aleluia! Sigo cantando,
Dando louvores, pois Cristo é meu!

Oh! Nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de cantar-te a glória;
Pois em minha alma tu és sempre,
Ó Cristo, grata memória!

Salmos 19:7-14 (Leitura Alternada)
7 - A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria
aos símplices.
8 - Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e
ilumina os olhos.
9 - O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre; os juízos do Senhor são
verdadeiros e todos igualmente, justos.
10 - São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do
que o mel e o destilar dos favos.
11 - Além disso, por eles se admoesta o teu servo; em os guardar, há grande recompensa.
12 - Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
13 - Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine; então, serei
irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão.
14 - As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua
presença, Senhor, rocha minha e redentor meu!

HINOS LITÚRGUCOS

Se vejo sombras por toda parte,
O Salvador não hão de ocultar!
Pois Cristo é luz que nunca se apaga,
Bem ao seu lado sempre hei de andar.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 36 do Catecismo Maior – Quem é o mediador do pacto da graça?
Resposta: O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno
Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, na plenitude do tempo fez-se homem, e
assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só
pessoa para sempre.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e
assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém,
que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus (Mt 5.19).

