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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!!! –Todas as nossas ações nesta
vida devem ser feitas em Cristo. Não existe cristianismo sem
a transformação do nosso caráter pelo poder de Cristo. Toda a
vida cristã é vivida sob a graça, o poder e as influências do
Cristo todo poderoso, aquele que nos concede poder para
viver Nele, e para a glória Dele. Assim, quando falamos a
verdade acerca de um determinado assunto, falamos “em
Cristo” (Rm 9.1). Quando caminhamos na estrada da graça,
andamos “em Cristo” (1Co 4.17). Da mesma forma quando
nos alegramos, fazemos isso “em Cristo" (Fp 4.10). E quando
passamos tempos de fartura ou de escassez, podendo estar
com saúde, mas também podendo estar doentes, podemos
tudo isso em Cristo. Pois o importante é que podemos todas
as coisas naquele que nos fortalece, que nos sustenta e
ampara, o Senhor Jesus Cristo. Especialmente no campo de
batalha, no combate espiritual contra o inimigo, precisamos
ser fortalecidos no poder do Senhor (Ef 6.10) vivendo em
santidade de vida no Senhor (1Ts 3.8).
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 04 – Lílian Nóbrega P. Moraes
(3244-2163); Dia 11 – José Fábio e Silva (3225-8820); Dia
26 – Maria do Carmo Nita Leão (3247-4402); Dia 28 –
Desiree Penélope C. Ferreira (3225-1656). 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!

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
BOLETIM DOMINICAL - Ano VIII, nº 362 – 30/março/2014

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.

UNIÃO COM CRISTO
O que é a união com Cristo? Em que consiste a nossa união
com Cristo? Qual o significado real e bíblico desse
relacionamento? A União com Cristo pode ser definida nos
vários tipos de relacionamentos entre Cristo e os crentes, de
modo que, desde a eternidade passada, quando a trindade
tinha um relacionamento de santidade e amor, é como se a
trindade estivesse num supremo concílio consigo mesma, e o
Pai dissesse, eu quero abençoá-los com toda a sorte de
bênçãos em meu filho (Ef 1.3-6). Eu lhes darei em meu Filho a
predestinação, a eleição, a redenção, a remissão dos pecados, a
propiciação, a adoção e o selo do Espírito Santo. E o Filho
dissesse, eu quero ser o meio pelo qual, todas essas bênçãos
serão asseguradas para eles, unindo-os em um só corpo (Ef
1.7-12). E dissesse o Espírito Santo, eu quero ser aquele que
aplicará todas essas bênçãos neles, habitando-os e os
conduzindo em santidade de vida, selando essa comunhão
bendita, até a eternidade (Ef 1.13,14). Então, quando ocorreu
essa união com Cristo? A escritura nos ensina que esta união
aconteceu antes da fundação do mundo, porque Deus nos
escolheu Nele antes da fundação do mundo e em amor nos
predestinou para sermos adotados como filhos, (Ef 1.4,5). E que
essa salvação que recebemos no tempo e no espaço, na
verdade, nos foi dada desde os tempos eternos em Cristo (2
Tm 1.9b). Contudo, a nossa união com Cristo não foi apenas na
eternidade, mas fomos também unidos nele há dois mil anos
passados, quando Ele foi pregado no madeiro, morrendo como
nosso representante substitutivo, providenciado por Deus
(Rm 5.19; 6.4). No entanto, também fomos unidos a Cristo no
tempo presente, isso se deu quando nós fomos ressuscitados
com Cristo (Ef 2.5). Quando nós cremos no evangelho (Jesus) e
nos arrependemos, o Espírito Santo aplica de forma espiritual
a morte e a ressurreição de Cristo em nossas vidas. Segundo a
palavra de Deus, isso aconteceu quando vocês foram sepultados
com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé
no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos (Cl 2.12).
Deus seja louvado!
Sem. André 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 113:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3:1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 79 NC – Glória ao Salvador.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 108 NC – Aflição e Paz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
_______________________________________________________________________
Provérbios 3:1-12 (Leitura Alternada)
1 - Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus
mandamentos;
2 - porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
3 - Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua
do teu coração.
4 - E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
5 - Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal;
8 - será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos.
9 - Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
10 - e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
11 - Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
12 - Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 39 do Catecismo Maior – Porque era indispensável que o Mediador fosse Deus e
homem em uma só pessoa?
Resposta: Era indispensável que o Mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse,
ele mesmo, Deus e homem, e isso em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza
pudessem ser aceitas por Deus a nosso favor, e que nós confiássemos nelas como obras da pessoa
inteira.

HINOS LITÚRGICOS
14 NC - LOUVOR

HINOS LITÚRGUCOS
Glória ao Salvador!
Glória ao Salvador!
Eu sei que Cristo já me salvou;
Glória ao Salvador!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

Que maravilha, Jesus me amou!
Tudo de graça me perdoou!
Dos meus grilhões ele me livrou!
Glória ao Salvador!

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

108 NC - AFLIÇÃO E PAZ
Se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer,
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou!

Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Sou feliz com Jesus,
Sou Feliz com Jesus, Meu Senhor!
Embora me assalte o cruel Satanás,
E ataque com vis tentações;
Oh! Certo eu estou, apesar de aflições,
Que feliz eu serei com Jesus!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Meu triste pecado, por meu Salvador
Foi pago de um modo cabal!
Valeu-me o Senhor! Oh! Mercê sem igual!
Sou feliz, graças dou a Jesus!

79 NC – GLÓRIA AO SALVADOR

A vinda eu anseio do meu Salvador,
Em breve virá me levar
Ao céu, onde eu vou para sempre morar
Com remidos na luz do Senhor!

Chegado à cruz do bom Salvador,
Prostrado aos pés do meu Redentor,
Ele atendeu logo ao meu clamor;
Glória ao Salvador!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se
arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento (Lc.
15.7).

