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Presbíteros
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Diáconos
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SAF- Soc. Aux. Feminina

VOCÊ PRECISA SABER!!! – A graça radical do Senhor
Jesus exige uma obediência radical dos seus discípulos
eleitos. Se não houver a obediência, claro está que não houve
a eleição. O caso do jovem rico (Mt 19.16-22) ilustra bem
esta verdade. As palavras de Jesus àquele jovem foram um
apelo tanto para a obediência renovada, o que pressupõe a
amor eletivo de Deus, como para uma obediência radical,
fruto da graça radical, o que seria demonstrado pelo desapego
aos bens materiais e pelo amor ao próximo. O jovem rico,
embora fosse um cumpridor da lei, na era um eleito. Por isso,
nunca entendeu o espírito da lei, o que o levaria a uma
obediência radical.
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.

Vilta – 3225-8820 // 9625-2705

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Glaucinha - 3245-1643
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 477
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

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.
CURSO DE ARTES – A Sociedade Auxiliadora Feminina –
SAF avisa que o Curso de Artes está reiniciando este mês. As
irmãs devem convidar suas amigas, e procurar SELMA para
fazer as inscrições. Não percam!
ANIVERSARIANTES – Dia 15 – Francisco de Assis Rique
(8803-0178); Dia 20 – José Eduardo Cassiano Isidro Gomes;
Dia 22 – Luiz Felipe Dias de Araujo. Deus abençoe os seus
santos.

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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

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!

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 Culto de
Doutrina e oração.

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 –
Atendimento no
Gabinete.

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

O LEGISLADOR E A LEI
Não prenseis que vim revogar a lei ou os profetas; não vim para
revogar, vim para cumprir (Mt 5.17).
Queridos, é comum ouvirmos falar na era da lei como sendo o oposto da
era da graça, o que é um erro de interpretação do texto bíblico. A própria
lei já foi uma manifestação da maravilhosa graça de Deus, a fim de
conduzir o seu povo eleito a Cristo. Israel, um povo ainda em formação,
ainda em sua infância, precisava ser conduzido por um aio (Gl 3.24).
Este é o motivo de haver tantas instruções detalhadas na lei. Porém,
chegado o Messias, como ele mesmo afirmou, a lei não foi revogada.
Podemos ver claramente que todos os ensinos de Jesus estão baseados na
lei de Moisés, o que não poderia ser diferente, uma vez que o legislador é
o próprio Deus. É por isso que o ensino de Jesus envolve um apelo à
obediência radical. No conhecido sermão do monte (Mt 5-7), que é a
estrutura do seu ensino, Jesus não expõe uma nova lei, nem se limita a
uma simples repetição da lei, como se fosse um novo Deuteronômio.
Conquanto se perceba a lei mosaica no ensino de Jesus, a sua exposição é
inédita, decisiva e conclusiva. Afinal, o povo já não se encontrava na
infância, mas na plenitude do tempo (Gl 4.4). O reino de Deus acabara de
chegar, em pessoa, e a presença do Deus Filho encarnado era uma
realidade de tal magnitude, que Jesus convoca os seus seguidores a uma
forma radical de observância da lei, quando lhes diz: Se a vossa justiça
não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no
reino dos céus (Mt 5.20). Podemos ver que este versículo tanto conclui a
ideia dos versículos 17 a 19, em que há a exigência do cumprimento
integral da lei, como inicia uma exposição inédita e radical sobre o
entendimento da lei (21-48). Ou seja, a justiça que Jesus exige dos seus
seguidores nada mais é do que a fidelidade à lei, agora interpretada por
ele, o próprio legislador, e não de acordo com a interpretação dos
escribas e fariseus. A justiça que Jesus exige dos seus discípulos envolve
a redescoberta de uma qualidade de obediência que aqueles mestres da
lei haviam perdido. Esta é a diferença de sentido que envolve as
expressões ouvistes o que foi dito aos antigos e eu, porém, vos digo. O
ápice do entendimento da obediência exigida com a chegada do reino
está no novo mandamento de Jesus, que não é nenhum acréscimo à lei:
Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como
eu vos amei, que vos ameis uns aos outros (Jo 19.21). Obviamente, o
pressuposto da obediência a este mandamento é a suprema revelação do
amor de Deus, o amor salvífico que é concedido aos seus eleitos, os
discípulos aos quais o Senhor Jesus dirige os seus ensinamentos.
Somente estes obedecerão à lei, por amor ao legislador. Assim seja!
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 34:1-3 (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 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 194 NC – Morada Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS LITÚRGICOS
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.
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,

HINOS LITÚRGUCOS
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.
Salmos 34:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 - Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.
_________________________________________________________________________

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!
Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.
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.

147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
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 36 do Catecismo Maior – Como Cristo, o Filho de Deu, se fez homem?
Resposta: Cristo, o Filho de Deus, se fez homem tomando para si um verdadeiro corpo e
uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem
Maria, da sua substância e nascido dela, mas sem pecado.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt 7:15-16).

