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COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Os escritores bíblicos não
apresentam nenhuma dificuldade na compreensão de que
Deus é Senhor absoluto, criador, mantenedor e controlador de
todas as coisas, sejam elas boas ou más. O problema está no
nosso conceito defeituoso do que seja bem e mal, e na nossa
falta de interpretação do texto sagrado, especialmente o livro
de Apocalipse. Este livro, que quer dizer revelação, ainda não
teve a sua revelação totalmente compreendida por nós. Por
exemplo, a ideia que o texto nos passa de que há uma guerra
cósmica entre Deus e Satanás, quase em igualdade de poder, é
totalmente equivocada, e tem seus pressupostos na mitologia
e filosofia gregas impregnadas em nossa cultura. Deus não
tem adversário. Toda a criação é sua, e está sob o seu
comando. Ele é o criador do próprio Satanás, e este, como
todas as coisas criadas, tem a sua existência em Deus. Logo,
não há que se enxergar no texto de Apocalipse uma batalha de
titãs, nos moldes da mitologia grega, como normalmente
“fantasiamos” ao ler aquele livro. Se ainda não temos
condições de interpretar a revelação, descansemos na
soberania e sabedoria do nosso Senhor. Ele é o único Deus.
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

QUARTA
19:30h Culto de
Doutrina.

SÁBADO
19:30h Curso Básico
de Teologia.

Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Glaucinha - 3245-1643
Selma – 8792-4150
========================

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).

CULTO DE DOUTRINA E ORAÇÃO – Atenção! Como a
maioria dos alunos do Curso de Teologia não está podendo vir
nas quartas-feiras, as aulas serão ministradas apenas nos
sábados. Nas quartas, voltamos com o culto de doutrina e
oração, e iniciamos uma série de estudos sobre Jesus, o Deus
Filho, a partir do Velho Testamento. Todos estão convidados a
participar.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 - Zenilda D. de Araújo
(3232-3532); Dia 05 – Danielle G. da Silva (8739-8249);
DIA 13 – Andriel Victor de C. Soares (8713-2871; Dia 19 Zoraide A. Leite (3225-1665); Dia 20 - Viviane G. M. de
Souza (3244-4945; - Dia 21 – Márcio M. e Silva (3225-8820)
e Melissa de O. Polari Souto (8650-2004); Dia 23 - Vilta M.
e Silva (3225-8820; Dia 30 - Matheus D. de Araújo (32323532). Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Ester Pretos, Fábio, Kallyane, Lúcia,
Milena, 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!

EXPEDIENTE
PASTORAL
QUARTA
17:00h - Atendimento
no Gabinete.

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 para
atendimento e visitas,
as manhãs são
dedicadas ao estudo.

DEUS É SENHOR DE TODAS AS COISAS!
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis
e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele (Cl 1.16).

Queridos, versículos com este acima - e são muitos em todo o texto
bíblico -, não deixam dúvida de que nada existe à parte de Deus. Quando
se fala em “nada”, obviamente, não se pode excluir o mal, a tentação, o
pecado, e o próprio tentador. Embora estas coisas fujam à nossa
compreensão, isso não nos dá o direito, como a igreja tem feito ao longo
da história, de querer “isentar” Deus de uma possível “culpa” por aquilo
que julgamos não se coadunar com a sua santidade e perfeição. É bom
lembrar que, neste caso, os critérios para “enquadrar” o caráter de Deus,
partem de homens imperfeitos, com base na sua incapacidade de julgar
com perfeição. É verdade que há versículos como os de Tiago 1.13-14,
em especial, que geram o entendimento equivocado de que Deus nada
tem a ver com a tentação e com o pecado, o que é um equívoco. Nem
Tiago estava querendo ensinar isto. O que ele está ensinando é que a
tentação está dentro de nós, e que nós devemos resistir a ela, e evitar o
pecado. Jesus também disse que de dentro de nós é que vêm os maus
desígnios (Mt 15.20). Porém, não podemos esquecer que Deus é Senhor
tanto da nossa natureza pecaminosa, como da tentação, e também do
tentador. Logo, nada escapa ao seu senhorio. Seja a tentação, seja o
tentador, seja o tentado, bem como o pecado concebido pela tentação não
resistida, tudo está sujeito a Deus, e sob o seu controle. Podemos lembrar
as tentações mais conhecidas no texto bíblico, em que Deus permitiu,
conforme o seu propósito, ou ele mesmo provocou a situação. A tentação
de Adão e Eva, e a tentação de Caim, embora não tenham sido incitadas
diretamente por Deus, como tudo o que foi criado, estavam sob o seu
comando. Porém, há casos em que o texto bíblico deixa claro que Deus
provocou, ou criou a situação para a tentação. Abraão é o primeiro caso
que lembramos (Gn 22.2). Foi Deus quem o mandou sacrificar o próprio
filho, e não pode haver tentação maior do que esta para o pecado da
desobediência. O segundo caso é o de Davi, que, segundo relata Samuel,
foi tentado por Deus a fazer um censo (2Sm 24.1). Embora o relato de
Crônicas sobre o mesmo assunto atribua a tentação de Davi a Satanás
(1Cr 21-1), isso não muda o fato de que Deus é a causa de todas as
coisas, inclusive de Satanás. O terceiro caso de tentação, e o mais
especial, é a tentação do próprio Senhor Jesus. Foi o Espírito Santo quem
o levou ao deserto, para ser tentado por Satanás (Mt 4.1). Ou seja, foi o
Pai quem providenciou a tentação do Filho. Deus é Senhor de todas as
coisas, mesmo quando não entendemos. A ele, pois, toda glória. Amém.
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 47.6-7 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 54 NC – A Chegada do Messias.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 2:1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 336 NC – Transformação.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice Amém.

HINOS LITÚRGICOS
54 NC - A CHEGADA DO MESSIAS
Cantai! Exultai! O Messias chegou!
Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou!
Dai louvores, celebrai-o!
Foi morto na cruz!
Daí louvores, publicai-o:
Já vive Jesus!

Minha vida, todo o ser,
Quero lhe consagrar!
Ao seu lado vou viver,
O seu amor cantar.
A mensagem transmitir
Aos que perdidos são!
Venham todos já fruir
A salvação!

Cantai! Exultai! Pelos ímpios sofreu!
Satisfez a justiça e o sangue verteu!
Cantai! Exultai! Temos pleno perdão,
Pois Jesus nos concede real salvação!

LEITURA BÍBLICA

Cantai! Exultai! Jesus Cristo nos céus,
Pelos seus intercede à destra de Deus.

Salmos 47.6-7 (Leitura Uníssona)

Cantai! Exultai! O Senhor voltará!
Triunfante, glorioso, nas nuvens virá!

6 - Salmodiai a Deus, cantai louvores; salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores.
7 - Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico.
_______________________________________________________________________
Salmos 2.1-12 (Leitura Alternada)
1 - Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
2 - Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu
Ungido, dizendo:
3 - Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
4 - Ri-se aquele que habita nos céus; o Senhor zomba deles.
5 - Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá.
6 - Eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião.
7 - Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me disse: Tu és meu Filho, eu, hoje, te gerei.
8 - Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão.
9 - Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro.
10 - Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos advertir, juízes da terra.
11 - Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
12 - Beijai o Filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho; porque dentro em pouco
se lhe inflamará a ira. Bem aventurados todos os que nele se refugiam.

HINOS LITÚRGUCOS

336 NC - TRANSFORMAÇÃO
Eu, perdido pecador,
Longe do meu Jesus
Me encontrava, sem vigor,
A perecer sem luz.
Meu estado Cristo viu,
Dando-me sua mão,
E salvar-me conseguiu
Da perdição.

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

Cristo me amou e me livrou!
O seu imenso amor me transformou!
Foi seu poder, o seu querer!
Sim, Cristo, o Salvador, me transformou!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 43 do Catecismo Maior – Como Cristo exerce o ofício de profeta?
Resposta: Cristo exerce o ofício de profeta, revelando à igreja, em todos os tempos, pelo seu
Espírito e Palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus, em todas
as coisas concernentes à sua edificação e salvação.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me convém conduzilas; elas ouvirão a minha voz; então haverá um rebanho e um pastor (Jo 10.16).

