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VOCÊ PRECISA SABER!!! Os eleitos de Deus têm vida
eterna desde o instante em que creem, e não apenas isso.
Segundo as Escrituras, a nossa salvação, do princípio ao fim,
é garantida pelo próprio Salvador. Ocorre que, às vezes,
queremos encontrar algumas passagens da Bíblia que nos
garantem a salvação, mas nem sempre encontramos. Pois
bem, diante de tantas dificuldades e de tantas heresias que
ouvimos, para o nosso conforto, eis algumas passagens que
tratam do assunto: (Mt 18.12-14; Jo 3.16,36; .24-25; 6.35-40;
10.27-30; 17.11-15; Rm 8.1,29-30). A palavra de Deus nos
afirma, ainda, que ele mesmo é quem guardará o seu povo
fiel, de acordo com a sua boa vontade (Rm 8.37-39; 1Co 1.79; Ef 1.5,13-14; 4.30; Fp 2.13; 1Ts 5.23-24; Hb 9.12-15;
10.14; 1Pe 1.3-5; 1Jo 5.4,11-13,20; Jd 24-25). Portanto, os
eleitos de Deus não têm o que temer. Por isso, louve a Deus!
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.
ELEIÇÃO DE OFICIAIS – Amados irmãos, estamos
carecendo de oficiais em nossa igreja, tanto presbíteros como
diáconos. Portanto, aproximando-se o período em que os
elegeremos, não nos esqueçamos de pedir a direção de Deus.

Nosso endereço
SANTA CEIA – Celebraremos no próximo domingo.
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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

ANIVERSARIANTES – Dia 05 – Elieudes C. O. Isidro
Gomes (8813-0437), e Jussara P. de Castro (8713-2871); Dia
10 – Samuel de O. P. Souto (8859-0007); Dia 14 – Antonio
M. da Silva; Dia 25 - Gláucia Diniz Ferreira (3245-1643);
Dia 28 - Gláucio M. de Vasconcelos (8887-7369; Dia 29 –
Kallyane K. da Nóbrega (3244-2163) e Maria Nina F. Ataíde
(3043-8857). Que Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália,
Antônio, Denilson, Ester Pretos, Fábio, Kallyane, Lúcia,
Milena, Nina, Nita Leão, 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

O SALVADOR GARANTE A SALVAÇÃO
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas (Jo 10.11).

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
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.

Queridos, historicamente o estudo da teologia tem proporcionado
grandes debates que se estenderam por anos a fio, em diversos concílios
que marcaram a história da igreja. Um dos principais temas de debates é
a salvação. Desde o constante embate entre o Senhor Jesus e os fariseus,
estes achavam que tinham obras de justiça que os credenciava à salvação,
enquanto Jesus afirmava categoricamente que as suas obras os
condenavam. Os apóstolos, por sua vez, tiveram que lutar tenazmente
contra os judaizantes, aqueles que insistiam nas obras da lei como algo
indispensável à salvação, invalidando ou minimizando a obra de Jesus.
Os chamados pais da igreja também tiveram seus embates, e, no tocante
à salvação, o mais conhecido se deu entre Agostinho e Pelágio.
Agostinho seguia a linha de Jesus e dos apóstolos, especialmente de
Paulo, e Pelágio insistia nas obras dos homens. Muito embora Pelágio
tenha sido derrotado em três concílios, a doutrina dos homens não
desapareceu. Após a Reforma Protestante, o assunto voltou à tona com
toda força no conhecido debate entre a doutrina de Calvino e a doutrina
de Armínio, que, daí em diante, ficaram conhecidas como Calvinismo e
Arminianismo. Como Calvino, um reformador, seguia a doutrina bíblica,
Armínio, que seguia a doutrinas dos homens, a exemplo de Pelágio,
também foi derrotado em concílios da Igreja especialmente convocados
para decidir sobre o assunto. Não é de assustar que o Pelagianismo ou
Arminianismo continue vivo e bem vivo no seio da Igreja? Diante de
versículos como o acima, como pode haver dúvida de que o Senhor Jesus
veio salvar um povo eleito, e não apenas proporcionar a salvação a quem
quiser? Como interpretar que o Senhor Jesus abriu mão da sua glória
como Criador e Senhor do universo, veio ao mundo na condição humana
exatamente para salvar o seu povo dos pecados deles (Mt 1.21), e, depois
de tudo, deixar a decisão a cargo de pecadores sem qualquer afeto por
Deus? E se ninguém decidisse “se” salvar, a obra do Senhor Jesus seria
nula? Obviamente, esta é uma possibilidade, já que a decisão, segundo o
Arminianismo, é do pecador. Ora, se Jesus diz que deu a vida pelas
ovelhas, as mesmas ovelhas que também o conhecem (Jo 10.14), e
porque o conhecem, ouvem a sua voz e o seguem (Jo 10.16), como
interpretar que estas ovelhas podem vir a deixar de segui-lo, se o próprio
Senhor Jesus afirmou que ninguém as arrebatará da sua mão (Jo 10.28)?
Obviamente, este “ninguém” inclui a própria ovelha salva, cuja vontade
não mais pode ser mudada depois de regenerada. Esta é a nossa maior
garantia da salvação. Quem a garante é o próprio Salvador, aquele que
tem todo poder sobre os céus e a terra. Considerem estas coisas!
Pr. Juarez Rodrigues
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LITURGIA (ORDEM DO CULTO)

HINOS LITÚRGICOS

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 138.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Romanos 11.27-36 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 9 NC – Aleluia ao Deus Triúno.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 198 NC – Salvação Graciosa.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA

LEITURA BÍBLICA
Salmos 138:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te
cantarei louvores.
2 – Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua
misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua glória.
____________________________________________________________________

Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 47 do Catecismo Maior – Como Cristo se humilhou em sua concepção e
nascimento?
Resposta: Cristo se humilhou em ser, desde toda a eternidade, o Filho de Deus no seio do Pai, a
quem aprouve, na plenitude do tempo, tornar-se Filho do homem, nascido de uma mulher de

humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum.

Ó Deus Triúno, vem-nos conceder
A plenitude do real poder,
E as nossas almas vem, aqui, reger.
Aleluia! Aleluia!

Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.
Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

Romanos 11.27-36 (Leitura Alternada)
27 – Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados.
28 – Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa; quanto, porém, à eleição,
amados por causa dos patriarcas;
29 – porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
30 – Porque, assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora
alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles,
31 – assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem
misericórdia à vista da que vos foi concedida.
32 – Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com
todos.
33 – Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus! Quão
insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
34 – Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
35 – Ou quem primeiro lhe deu a ele para lhe venha a ser restituído?
36 – Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém.

HINOS LITÚRGUCOS

9 NC – ALELUIA AO DEUS TRIÚNO
A ti, ó Deus, altíssimo Senhor,
Eterno Pai, supremo Benfeitor,
Teus filhos vêm, alegres, dar louvor.
Aleluia! Aleluia!
A ti, Deus Filho, Salvador Jesus,
Da graça a fonte, da verdade a luz,
Por teu amor mostrado sobre a cruz,
Aleluia! Aleluia!
A ti, ó Deus, Espírito de amor,
De nossas almas santificador.
Mestre divino, bom Consolador,
Aleluia! Aleluia!

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!
Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.
Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui vos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a
mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas
ovelhas (Jo 10.14-15).

