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VOCÊ PRECISA SABER!!! O batismo ordenado pelo Senhor
Jesus é o primeiro passo a ser dado por aquele que ouviu e aceitou
o evangelho pregado. O batismo é a marca do novo cristão, o novo
seguidor de Cristo, aquele que pela fé, entendeu e recebeu o perdão
de Deus. Sem dúvida, há muito que pode ser dito sobre o batismo.
Ele significa a nossa morte e ressurreição com Cristo; ele significa
a nossa aspersão com o sangue de Cristo; ele significa a purificação
dos nossos pecados; ele significa a nossa união com Cristo. Porém,
como o Senhor Jesus ensina, a pureza dos seus discípulos se dá pela
palavra de Deus (Jo 15.3). Por isso, o ato contínuo ao batismo,
conforme ordenou o Senhor Jesus, é o discipulado, a fim de que a
limpeza simbólica do batismo se concretize com o ensino e a prática
da palavra de Deus. Somente os verdadeiros convertidos seguirão
esse processo, no poder do Espírito Santo.

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.
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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.

FAZEI DISCÍPULOS!
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas
que vos tenho ordenado. (Mt 28.19-20).

Queridos, conforme já temos lembrado muitas vezes, a tão conhecida
“grande comissão” de Jesus aos seus discípulos não está alicerçada no ide,
como vemos normalmente acentuado no ensino daquilo que as igrejas
chamam “missões”, e sim, no fazei discípulos. Esta foi a ordem de Jesus
aos seus discípulos, ao comissioná-los como apóstolos. Convém observar,
porém, que antes de lhes dar a ordem para fazer discípulos, o Senhor Jesus
os preparou para tal missão. Qual a nossa primeira lição aqui? Sem dúvida,
para que a Igreja inicie qualquer atividade qualificada como “missões”,
precisa estar consciente de que, assim como os discípulos de Jesus,
somente estarão capacitados a fazer discípulos, aqueles que forem
chamados e preparados como mestres, através do mesmo ensino de Jesus
e dos seus apóstolos. Sabemos que este é um dos maiores problemas da
Igreja, enquanto organização denominacional, focada na quantidade de
seus membros, e não no discipulado cristão. É isso que vemos na prática.
À medida que são agregados novos “convertidos”, há o ensino geral de que
o tal “ide” é para toda a Igreja, sem que os seus membros tenham sido
sequer discipulados de forma adequada. Vamos entender a ordem do
Senhor Jesus. Como já dissemos, a ordem aos seus discípulos, uma vez
comissionados como apóstolos, é fazei discípulos, ordem acompanhada de
outras três ordens complementares. Por que Jesus começa com o ide?
Obviamente, porque para cumprir uma ordem, aquele que a recebe terá que
se dispor a cumpri-la. Por isso, o ide precede a ordem principal, que é fazei
discípulos. Em seguida, temos a forma, ou os passos necessários para fazer
discípulos de Jesus. O primeiro passo é: Batizando-os em nome do Pai, e
do Filho e do Espírito Santo. Como sabemos, o batismo segue a pregação
do evangelho, e todo aquele que confessa Jesus como Senhor deve ser
batizado, ele e a sua casa, conforme vemos a prática nas Escrituras,
independentemente da sua confissão ser verdadeira (At 8), já que ninguém
pode fazer tal julgamento, senão o próprio Senhor Jesus. Novamente, aqui
podemos ver que a comissão de Jesus não pode ser para toda a Igreja, já
que, assim como nem todos são mestres, nem todos são comissionados a
batizar. Muito bem, uma vez batizados e incluídos na Igreja, os novos
membros precisam ser discipulados, como manda o Senhor Jesus,
ensinando-os a guardar todos as coisas que vos tenho ordenado. Para
evitar confusão, o apóstolo Paulo pergunta: Porventura são todos mestres
(1Co 12.29)? Não, é claro que não! Portanto, para cumprir as ordens de
Jesus, antes precisamos compreendê-las. Considerem estas coisas!
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 78.1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
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 78:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha boca.
2 - Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
3 - O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
4 - não o encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e
o seu poder, e as maravilhas que fez.
5 - Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos
pais que os transmitissem a seus filhos,
6 - a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e
por sua vez os referissem aos seus descendentes;
7 - para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas
lhe observassem os mandamentos;
8 - e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração
inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 99 do Catecismo Maior – Que regra se deve observar para a compreensão dos
Dez Mandamentos?
Resposta: 7ª regra: Que aquilo que nos é proibido ou ordenado, temos a obrigação, segundo
o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever
de suas posições (Êx 20.10; Dt 6.6-7; Js 24.15).

HINOS

HINOS

14 NC - LOUVOR

Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

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!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.
Grande prova de amor, comunhão no Senhor

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!
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!

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

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!

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

Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

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

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser

fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo (Jo 7.16-17).

