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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!!! – Quando vamos às reuniões
na igreja, aquelas que chamamos “culto”, devemos ter em
mente que o nosso primeiro anseio, ou a nossa primeira
motivação deve ser receber de Deus o ensinamento da sua
palavra, a ser ministrado pelo pastor. Este é o ponto de partida
para que possamos servir como Deus requer de nós. É a partir
do que recebemos de Deus que podemos entregar aos outros.
Imaginar que temos algo a dar, sem que tenhamos recebido de
Deus, é pura pretensão pecaminosa. Lembram das palavras de
Jesus aos seus discípulos? Mas recebereis poder, ao descer
sobre o vós o Espírito Santo. Ou seja, somente depois de
receberem poder do alto, os discípulos, uma vez credenciados
como apóstolos, poderiam entregar. Continuando as palavras
de Jesus, e sereis minhas testemunhas (...) até confins da
terra (At 1.8). Portanto, estejamos atentos em receber do
Senhor, para poder entregar ao próximo.
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, Iremar, 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
16:00h – Visitação
Domiciliar, à tarde.

QUINTA
15:00h – Atendimento
no Gabinete.

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 OBRA DE DEUS EM NÓS, E AS NOSSAS OBRAS SEM DEUS.
Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma senão daquelas que
Cristo fez por meu intermédio (Rm 15.18).
Queridos, toda vez que ouvimos irmãos afirmando que estão trabalhando
para o reino de Deus, ficamos a imaginar se eles realmente discernem o
que é o reino de Deus. Convém lembrar que esta terminologia não é
utilizada no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, nem Jesus nem
os apóstolos explicam claramente o que vem a ser o reino de Deus, uma
vez que aos eleitos, Deus lhes revela o seu reino a partir da conversão.
Ou seja, o entendimento do reino de Deus é, primeiramente, obra de
Deus em nós, e não o nosso trabalhar para que este reino se materialize.
Antes, o nosso trabalho é parte do reino de Deus em nós. Conforme
temos dito aos irmãos, questionamos o chamado ministério de missões,
da forma como é feito, uma vez que, aparentemente, a missão é nossa, e
não, missão de Deus em nós e através de nós. Daí o ativismo eclesiástico
desenfreado em muitas igrejas, como se a espiritualidade das pessoas
fosse medida pelo que elas fazem para o “reino de Deus”. Na verdade,
segundo a nossa percepção, ao que parece, o ativismo das igrejas toma o
lugar do trabalhar de Deus na vida das pessoas, inclusive e
principalmente, daquelas que dizem estar a serviço do reino de Deus. Por
isso, para a maioria das igrejas, a boa nova não é mais o evangelho. A
mensagem da palavra não é mais o meio pelo qual as pessoas podem ser
salvas. Agora, o meio é que determina a mensagem. O método de entrega
é que determina o seu conteúdo. O importante são as estratégias para
aumentar o número de membros das igrejas, e não o evangelho que salva.
Nesta direção, as nossas obras sem Deus seguem enchendo as igrejas de
pessoas ávidas por ativismo, criação da engenhosidade de líderes
inescrupulosos que querem fama e poder. O ativismo eclesiástico e
“missionário” fora dos eixos estabelecidos por Deus na sua palavra, nada
mais faz do que causar instabilidade em crentes antigos, e desvio de seus
filhos, como é fácil constatar pelo atual descompromisso das pessoas
com a igreja. Ao contrário do que frequentemente se apregoa em
congressos denominacionais, as marcas de uma igreja verdadeira
independem da quantidade pessoas que a ela aderem. O que importa,
primeiramente, é a obra de Deus em nós, evidenciada pela prática de uma
vida de santidade. Este é, obrigatoriamente, o primeiro passo de missões.
Somente quando entendemos o que Deus fez por nós e em nós, seremos
capazes de entender o que Deus quer fazer através de nós. Só assim,
como o apóstolo Paulo, jamais ousaremos evidenciar as nossas atividades
em detrimento da ação de Deus em nossas vidas e na vida dos que são
alcançados através de nós. 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 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 37 NC – O Santo Nome.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 160 NC – Nome Precioso.
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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 39 do Catecismo Maior – Porque era indispensável que o Mediador fosse homem?
Resposta: Era indispensável que o Mediador fosse homem, para poder soerguer a nossa natureza
e possibilitar a obediência à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e solidarizar-se
com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos, e tivéssemos conforto e
acesso, com confiança, ao trono da graça.

HINOS LITÚRGICOS
37 NC – O SANTO NOME
Jesus, teu Nome é santo,
Amável teu querer.
Louvor supremo e puro amor
Queremos te render!
Poder e honra e glória a ti
Nós vimos tributar,
E com sincera devoção,
Teu culto celebrar!
Jesus, teu Nome é santo,
Merece o nosso amor!
És nosso Deus, que estás nos céus,
E nosso protetor.
Incomparável és, Senhor,
Em tua compaixão;
Quiseste, para o mal vencer,
Fazer-te nosso irmão!
Jesus, teu Nome é santo,
Venceste sobre a cruz!
O teu sofrer, o teu penar,
À vida nos conduz.
Glorificado estás nos céus,
Atento à adoração
Que vimos nós, fiéis, prestar
Com grato coração! Amém.

52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!

HINOS LITÚRGUCOS
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!
Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

160 NC – NOME PRECIOSO

Santo nome, incomparável,
Tem Jesus, o amado teu!
Rei dos reis, Senhor eterno,
Deus na terra, Deus nos céus.
Nome bom, doce à fé,
A esperança do porvir.
Nome bom, doce à fé,
A esperança do porvir.

Leva tu contigo o Nome
De Jesus, o Salvador!
Este Nome dá conforto
Hoje, sempre e onde for.
Este Nome leva sempre
Para bem te defender!
Ele é arma ao teu alcance,
Quando o mal te aparecer.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim
como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço
(Jo 15:10).

