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Departamento Infantil

VOCÊ PRECISA SABER!!! Entre as questões afluentes do
conflito que levaram ao cisma total da Igreja estão os sacramentos.
Para a Igreja Católica, os sacramentos operam objetivamente com
base na dispensação deles em si mesmos. Para os protestantes, os
sacramentos não salvam. A salvação é pela graça mediante a fé
somente, e os sacramentos são meios de graça para fortalecer a fé.
Os sacramentos são sinais e selos. Nós obtemos a fé salvífica pelo
ouvir o evangelho, e não pela água do batismo, nem por tomar o
pão e o vinho da santa ceia. Os sacramentos não criam fé. Eles
apenas confirmam e fortalecem a fé no momento em que, como
memorial, nos ajudam a compreender mais claramente as
promessas do evangelho, e nos dão certeza da nossa salvação.
Portanto, os sacramentos são sinais sagrados que simbolizam as
realidades do evangelho, e selos das promessas de Deus.

CUIDANDO DA NOSSA CASA – Louvamos a Deus pelos
irmãos que têm contribuído para o pagamento das prestações
mensais do valor do material adquirido nos serviços realizados
em nossa casa. Como os irmãos sabem, colocamos cerâmica na
entrada da casa, nos corredores e no quarto das crianças.

Elieudes Gomes – 8813-0437

Também recuperamos o armário de aço e restauramos a pintura das
cadeiras do templo, bem como da estrutura metálica da cobertura.

Escola de Artes

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

Glaucinha - 3245-1643
Selma – 8792-4150

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.

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

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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

CURSO DE TEOLOGIA – Alguns irmãos da Igreja passaram
a vir para o Curso, o que nos deixa muito felizes. Aos que podem
vir, mas ainda não se decidiram, não negligenciem a
oportunidade de estudar a Palavra de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 03 – Alda; Dia 04 – Anny
Margareth (3226-6183); Dia 05 – Paulo Martins (99854028); Dia 14 – Lygia Soraya - 8623-5302 – Dia 28 – Nicolas
(8796-3316); Dia 30 – Iremar (3224-2214). Deus abençoe os
seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália e
Mazinho, Antônio, David e Ester Pretos, Fábio e Vilta, Heloísa,
Kallyane, Luiz Cláudio e Zenilda, Nina, Selma, Tiago, Valda,
Wanda, e pela recuperação de Milena.

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-PB.

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h - Escola Bíblica.
18:00h - Culto de
Adoração.

SEGUNDA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

SEXTA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
18:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
15:00h - Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
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.

CONFLITOS NA IGREJA
Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara
repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os
gentios; quando, porém, chegaram afastou-se, e, por fim, veio a apartar-se, temendo os
da circuncisão (Gl 2.11-12).

Queridos, muito embora saibamos que a Igreja é o corpo de Cristo, e que todos
somos membros desse corpo, também sabemos que, como afirmou o Senhor
Jesus, há joio misturado ao trigo (Mt 13.25). Certamente, este é o principal
motivo dos conflitos na Igreja, desde os seus primórdios. Quando estudamos a
História da Igreja, podemos perceber o conflito judeu-cristão que tanto
dificultou o ministério do apóstolo Paulo. Como vemos nos versículos acima,
a chegada de alguns da parte de Tiago foi suficiente para que Pedro mudasse
o seu comportamento com relação aos gentios, o que deixa claro o severo
conflito entre a Igreja judaica, sob a liderança de Tiago, e a Igreja gentílica, sob
a liderança de Paulo. Portanto, os conflitos na Igreja não são novidade, e
podemos concluir que, se Paulo é trigo, os seus perseguidores são joio. Não há
outra alternativa. Como afirmou o Senhor Jesus, quem não é por mim, é contra
mim; quem comigo não ajunta, espalha (Mt 12.30). Logo, a questão
fundamental é ser salvo ou não ser salvo. Todas as outras questões afluentes
dos grandes conflitos na História da Igreja partem desse fundamento: ser salvo
ou não ser salvo. Aliás, esta foi a conclusão da Igreja em todos os seus grandes
concílios, ocasiões em que os derrotados eram considerados hereges, às vezes,
queimados. Ora, sabemos pelas Escrituras, que Deus não é de confusão (1Co
14.33). Sabemos pelas Escrituras que o Espírito Santo guiará os salvos à toda
a verdade (Jo 16.13). Sabemos pelas Escrituras que as ovelhas de Jesus são
conduzidas por pastores constituídos pelo Espírito Santo (At 20.28). Todas
estas coisas estão registradas nas Escrituras, inclusive o conflito judeu-cristão
envolvendo os próprios apóstolos de Cristo, exatamente para que saibamos
como agir com relação aos que não apresentam frutos dignos de
arrependimento (Mt 18.15-17), que praticam imoralidades (1Co 5.13), ou que
provocam divisões (Rm 16.17). Para que, então, os concílios da Igreja que, na
verdade, não conciliam nada? Por exemplo, no século quarto, o Concílio de
Nicéia fechou a questão sobre a doutrina da Trindade, mas a doutrina continua
causando conflito na Igreja. Ainda no século quarto, três Concílios fecharam a
questão sobre o conflito entre Pelágio e Agostinho, mas a heresia do
pelagianismo continua viva e ativa na Igreja. No século quinto, o Concílio de
Calcedônia fechou a questão sobre a pessoa de Cristo, sua divindade e
unicidade, mas os seus padrões imutáveis continuam sendo questionados em
um mundo pluralista, mesmo dentro da Igreja. No século dezesseis veio a
Reforma Protestante por causa do conflito sobre a doutrina da justificação pela
fé, causou a cisão total da Igreja, e a questão continua aberta, sem solução. O
que resta de tudo isso? Ser salvo ou não ser salvo. Eis a questão. Os salvos
serão conduzidos por pastores, no poder do Espírito Santo. O que passar disso
é simples luta por poder secular. Pensem nisso!

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 92.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34.9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 121 NC – Perfeição.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.

HINOS

HINOS

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

_________________________________________________________________________

Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

121 – PERFEIÇÃO
Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração.
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,

Salmos 34:9-19 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem
nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.

63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.

Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,
Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 99 do Catecismo Maior – Que regra se deve observar para a compreensão dos
Dez Mandamentos?
Resposta: 6ª regra: Que sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos
ou ordenados, juntamente com todas as causas, meios, ocasiões e aparências deles e
provocações a eles (Gl 3.21; 5.28; 1Ts 5.22; Hb 10.21,25; Jd 23).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em

ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt 7.15-16).

