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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
VOCÊ PRECISA SABER!!! – O salmo 1 nos fala de dois
homens, dois caminhos, dois destinos: um leva à felicidade
eterna, o outro leva à tristeza eterna. De que lado você está?
Há três verbos decisivos neste salmo, que evidenciam se você
esta no caminho do ímpio ou no caminho do justo. Primeiro,
“anda’’ no conselho do ímpio; segundo, se “detém’’ no
caminho dos pecadores ; terceiro, se “assenta’’ na roda dos
escarnecedores (v-1). Se você tem esse tipo de conduta isso
evidencia que você está no caminho de infelicidade do
ímpio, pelo que Deus, em Cristo, o convida à fé e ao
arrependimento (At 17.30), a receber perdão pelos seus
pecados e vida eterna em Cristo (At 2.38; Jo 3.16). Mas se
você evita a atitude dos três verbos citados, e antes tem prazer
na lei do Senhor, se nela você se deleita e tem satisfação em
obedecê-la, você dará frutos de santidade, em contraste com o
caminho dos pecadores deliberados. Isso demonstra que você
está no caminho de eterna felicidade, sendo cada dia
sustentado pelo gracioso Senhor (v-3).
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.
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.
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!
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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.

A FELICIDADE DO CAMINHO DO JUSTO E A TRISTEZA DO
CAMINHO DO ÍMPIO (SL 1.1-6).
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios (v-1).
Porque há felicidade no caminho do justo e há tristeza no caminho do
ímpio? Porque o justo não anda no conselho dos ímpios. Meus irmãos
queridos, nós vivemos num mundo onde há muitos conselhos. Muitas
pessoas tentam nos ensinar alguma coisa, seja de bom ou de ruim, mas
na maioria esmagadora das vezes, são conselhos ímpios de pessoas
ímpias. Basta olharmos o mundo ao nosso redor. Por onde quer que
passemos estamos sendo aconselhados por muitas mensagens, seja
através da televisão, do radio, internet, música, na faculdade, enfim, há
uma infinidade de conselhos ímpios porque as pessoas são ímpias. Como
está escrito, o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más, porque
a boca fala do que o coração está cheio (Lc 6.45b). É por isso que há
tristeza no caminho do ímpio. Por isso os ímpios não resistirão no
julgamento (Sl 1.5 a). Porque no final das contas o caminho do ímpio é a
destruição (Sl 1.6 b). Diante disso irmãos, o que vocês andam escutando
na televisão? O que vocês andam vendo na internet? Quais os programas
que vocês têm dado atenção? Será, irmãos, que há alguns de vocês que
assistem big brother, malhação, que assistem pânico na TV, que assistem
novelas, que estão atentos a todas aquelas conversas ímpias, tolas, sujas e
pervertidas de todos os lados? Vocês sabiam que quanto mais vocês
ouvem esses tipos de conversas, mais sua mente absorve esse tipo de
conselho? Porque você acha que há pecado no meio da igreja? Porque
você acha que a igreja não tem causado um impacto na sociedade? É
porque ela está vivendo a mesma vida do mundo, vê os mesmos
programas do mundo, fala da mesma forma do mundo, e age da mesma
maneira do mundo. Segundo um estudo do psicólogo Albert Mehravia,
sete por cento da mensagem de um orador vem através de suas palavras,
trinta e oito por cento se comunica pela sua voz, cinquenta e cinco por
cento vem de suas expressões faciais. Então, enquanto você está ouvindo
esses tipos de conselhos sua mente está absorvendo veneno mortífero,
mensagens destrutivas, confusas e pecaminosas, adultério, mentiras,
falsos testemunhos, ganância, rebeldia contra os pais, consumismo, e
distanciamento de Deus. Mas o que Deus requer de nós é que nós
sejamos homens e mulheres verdadeiramente felizes, segundo o coração
de Deus, que imitam o Senhor Jesus. Quando recebeu conselhos ímpios
(Mt 4.3), ele respondeu: Está escrito: nem só de pão vivera o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus (Mt 4.4). Deus aplique a
sua palavra aos nossos corações.
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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 3 NC – A Igreja em Adoração.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34:9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 74 NC – Sinceridade.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 120 NC – Dependência.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9:1-2
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.
_______________________________________________________________________
Efésios 4:10-16
10 - Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher
todas as coisas.
11 - E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
e outros para pastores e mestres,
12 - com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para
edificação do corpo de Cristo,
13 - até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à
perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
14 - para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao
redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem
ao erro.
15 - Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo,
16 – de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a
justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em
amor.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 38 do Catecismo Maior – Porque era indispensável que o Mediador fosse
Deus?
Resposta: Era indispensável que o Mediador fosse Deus, para poder sustentar a natureza
humana e guardá-la de cair sob a ira infinita de Deus e o poder da morte, para dar valor e
eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão; e para satisfazer a justiça de Deus,
coseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu Espírito, vencer todos
os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna.

HINOS LITÚRGICOS
3 NC – A IGREJA EM ADORAÇÃO
Eterno Pai, teu povo congregado,
Humilde entoa o teu louvor aqui!
No dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus tomamos
Com fé singela e reverente amor;
E, como atentos filhos, procuramos
Ciência na Palavra do Senhor.
Jesus! Aos teus benditos pés sentados
Queremos teus conselhos receber,
E sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados
Queremos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do teu vasto amor.
Ensina aos teus, Espírito Divino,
Dissipa as trevas destes corações;
E com a luz do teu celeste ensino,
Vem aclarar as santas instruções.
Aviva em nós as forças da memória,
Pois sempre mais queremos conhecer,
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer. Amém.

HINOS LITÚRGUCOS
Eu venho como estou!
Sim, venho como estou!
Porque Jesus por mim morreu,
Eu venho como estou!
As minhas culpas grandes são,
Mas tu, que não morreste em vão,
Me podes conceder perdão!
Aceita um pecador!
Oh! Vem agora, Salvador,
Livrar-me por teu grande amor,
Pois tu, Jesus, és meu Senhor;
Aceita um pecador. Amém.

120 NC – DEPENDÊNCIA
Careço de Jesus, de ti, meu Salvador!
Somente a tua voz tem para mim valor.
De ti, Senhor, careço!
Do teu amparo, sempre!
Oh! Dá-me tua bênção!
Aspiro a ti.
Careço de Jesus! Unido a ti, Senhor,
Pecado e tentação não mais terão vigor.
Careço de Jesus, nas trevas e na luz!
Sem ti a vida é vã; sou pobre sem Jesus.

74 NC – SINCERIDADE
Jesus, Senhor, me achego a ti,
Tua ira santa mereci;
O teu favor me estende aqui!
Aceita um pecador!

Careço de Jesus! Viver desejo aqui,
Ligado mais e mais, ó Salvador a ti! Amém.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo (Jo. 7:16-17).

