LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3506-3373
Luiz Cláudio Araújo – 3232-3532

Diáconos
Antônio Moreira
Gláucio Maurício – 8887-7369

SAF- Soc. Aux. Feminina
Vilta – 3225-8820 // 9625-2705

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

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

VOCÊ PRECISA SABER!!! Todos podem afirmar que
Jesus foi uma pessoa boa aqui na terra, que curou, ressuscitou
mortos, expulsou demônios, enfim, que ele só fez o bem às
pessoas. Por outro lado, não há quem possa apontar qualquer
indignidade na vida de Jesus. Por que, então, as pessoas que
conviveram com ele, e até foram beneficiadas por ele o
mataram? Por que, em todas as épocas, as pessoas continuam
a repudiá-lo, inclusive aquelas que se dizem cristãs? A única
resposta possível é: por causa dos nossos pecados, que fazem
separação entre nós e Deus (Is 59.2). Como Jesus é Deus, ele
foi, e continua sendo rejeitado pelos pecadores. Esta verdade
precisa ser considerada. Quando desobedecemos à palavra de
Deus, continuamos rejeitando o Senhor Jesus. Ele é o verbo, a
palavra de Deus, a mesma palavra que disse: Haja luz! E ouve
luz. A mesma palavra que disse: Não ameis o mundo! Amaivos uns aos outros! E... nós obedecemos? Não! Então, nós
continuamos a rejeitá-lo, mesmo sabendo que ele só quer o
nosso bem, da mesma forma como aconteceu em seus dias.
ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não
gostariam de ver seus filhos escravizados por alguém. Então,
cuidem de suas almas, porque a escravidão do pecado, a
escravidão de demônios é muito pior do qualquer outra que se
possa imaginar. Estejam certos de que, a menos que seus filhos
sejam trazidos ao temor do Senhor, eles serão escravos de
demônios.
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Nossa Conta
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Conta Corrente 30.303-8
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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).
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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

========================

Nosso endereço

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

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.
ANIVERSARIANTES –Dia 10 – Samuel de O. P. Souto
(8859-0007); Dia 14 – Antonio M. da Silva; Dia 25 Gláucia Diniz Ferreira (3245-1643); Dia 23 – João Batista
Martins (9633-0947); Dia 26 – Kaio Martins (3247-5203);
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, Daniel, 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!

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.

CONCUPISCÊNCIA DA CARNE E DOS OLHOS
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas
procede do mundo (1Jo 1.16).
Queridos, concupiscência é o desejo desenfreado por coisas e gozos
deste mundo, desta vida material. É irmã gêmea da soberba da vida que
procede de um orgulho excessivo, de uma presunção que leva a pessoa a
querer ser o que não é, a ter o que não tem, e a estar numa posição que
não lhe foi dada. Nas palavras de Tiago, é a mesma cobiça que leva ao
pecado, e este gera a morte (Tg 1.14). O que nos deixa pequeninos diante
de Deus, e totalmente carentes da sua graça, é saber que tanto João como
Tiago escreveram estas coisas para igrejas, para pessoas supostamente
crentes. Porque dizemos supostamente? Porque sabemos pelas profecias
do Velho Testamento, e pelo teor das cartas apostólicas que a maioria
dos irmãos não considerava as advertências daqueles pastores. Sabemos
que somente os verdadeiramente regenerados são fortalecidos no Senhor
para lutar contra o mundo. É por isso que pessoas inteligentes não
conseguem considerar que estão levando seu casamento à falência, que
estão destruindo a vida dos seus filhos, e seguem obstinadas na luta para
“vencer na vida”, neste mundo, mesmo sabendo que isso é totalmente
contrário aos ensinamentos bíblicos. Insistimos em repetir que as pessoas
sabem disso, mas a cobiça, a paixão, o desejo desenfreado por coisas e
gozos deste mundo são forças que sobrepujam a razão, o que comprova a
ausência do poder do Espírito Santo em suas vidas. É isto que João
classifica como concupiscência da carne, que leva as pessoas a viverem
para os seus próprios corpos, e não para Deus. Elas atendem cegamente
aos chamados do mundo: Compre! Compre! Compre! Coma, beba, faça
sexo! Você merece ser feliz! É claro como o sol ao meio dia, que esta é
uma vida sem Deus. E a concupiscência dos olhos? O que vem a ser
isso? O fantástico crescimento da indústria e do mercado de cosméticos
para embelezamento artificial das pessoas nos revela. As pessoas querem
parecer o que não são, preferindo ter uma aparência artificial. Pó, tinta,
maquiagem, tudo que faz o falso parecer verdadeiro. Trata-se de um
verdadeiro culto da aparência, em detrimento daquilo que é real, da
forma como Deus criou. O que importa é a opinião da sociedade, e não a
de Deus. O que o Senhor Jesus diz disso? Aquilo que é elevado entre os
homens é abominação diante de Deus (Lc 16.15). E agora? Será que
podemos parar pra pensar? É possível um crente trocar os ditames de
Deus pela cultura do mundo? É possível um crente trocar a vida eterna
na glória do Pai por uma vida fugaz aqui neste mundo? É claro que não!
Então, considere estas coisas, e obedeça à palavra de Deus!
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 113:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 147:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 266 NC – Rude Cruz.
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.
____________________________________________________________________
Salmos 147:1-10 (Leitura Alternada)
1- Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
2 - Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.
3 - Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
4 - Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem todos os seus
desígnios.
5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no
Senhor, seu Deus,
6 - que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade.
7 - Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os
encarcerados.
8 - O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
9 - O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos
ímpios.
10 - O Senhor reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 49 do Catecismo Maior – Como Cristo se humilhou em sua morte?
Resposta: Cristo se humilhou em sua morte porque, tendo sido traído por Judas, abandonado
pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e
atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte e os
poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como
oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz.

HINOS LITÚRGICOS
14 NC - LOUVOR

HINOS LITÚRGUCOS
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

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!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

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!

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

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!

266 NC - RUDE CRUZ

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

Sim eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia, em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!

Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu seu que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!

Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus
Ao calvário humilhante baixou,
Nessa cruz, para mim,
Há mistério sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nessa cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz,
Dela vêm graça e luz,
Para minha santificação.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e
dar a sua vida em resgate por muitos (Mc 10.45).

