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Departamento Infantil

VOCÊ PRECISA SABER!!! Embora a disciplina da Igreja seja
algo fora de moda em nossos dias, considerada ineficaz, convém
lembrar que, por causa da dureza do coração impenitente daqueles
que não aceitam a disciplina da Igreja, eles haverão de enfrentar um
julgamento muito mais severo no dia do Senhor. Quando a Igreja
faz um julgamento e aplica a disciplina sob a autoridade de Cristo,
o objetivo é o saneamento da Igreja, e a esperança é sempre o
arrependimento do infrator. Sem dúvida, se a pessoa que sofrer a
disciplina for realmente convertida, ao ser disciplinada ela voltará
ao caminho (Hb12.5-11). Ou seja, quando há o extremo de fechar a
porta, reter o perdão e desligar o infrator, a esperança é que,
posteriormente, ele se arrependa, busque a porta que conduz à vida,
receba o perdão da comunidade, e seja a ela religado como membro
do corpo de Cristo. Caso contrário, resta-lhe o terrível juízo final.

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, Bruno e Vivi, Ester e David, 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

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
BOLETIM DOMINICAL - Ano VIII, nº 434 – 30/agosto/2015

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.

O PODER DA IGREJA
Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhos
retiverdes, são retidos. (Jo 20.23)
Queridos, qual a dimensão e aplicabilidade desse poder que Jesus concedeu
aos seus discípulos? Em Mateus (16.19) Jesus diz algo semelhante a Pedro:
Dar-te-ei as chaves do reino dos céus: o que ligares na terra, terá sido
ligado nos céus; e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus.
Sem nenhuma dúvida, é com base em versículos como estes que a Igreja
instituição se arvorou no poder de perdoar e absolver pecadores, e também
de condená-los à morte, como vemos ao longo da sua História. Para quem
o Senhor Jesus deu esse poder, em que contexto, e com que propósito? O
Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos para a pregação do
evangelho em todo o mundo, para a edificação da sua Igreja. Portanto, a
capacidade de perdoar ou reter o perdão, assim como as chaves do reino
dos céus está no evangelho da salvação do nosso Senhor, e não nas pessoas
que o proclamam. O próprio Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra
como apóstolo de Deus Pai, não condenou nem salvou ninguém, senão pela
sua obra maravilhosa na cruz do Calvário, segundo as Escrituras, e esta foi
a comissão apostólica que foi dada aos seus discípulos: Assim como o Pai
me enviou, eu também vos envio (Jo 20.21). Pois bem, este poder é
concedido a todos quantos pregam o evangelho com integridade, poder
capaz de salvar e condenar pela pregação da Igreja do nosso Senhor Jesus
Cristo. É nesse contexto que a Igreja pode perdoar e reter perdão, ligar e
desligar. Esta é a chave do reino dos céus: o evangelho da salvação. Por
isso, enquanto Igreja, temos a responsabilidade de não permitir que a
pregação do evangelho se transforme em simples entretenimento para as
pessoas ditas crentes. Afinal, temos as chaves que abrem as portas do reino
dos céus a todo aquele que crer em Jesus. Acontece que, como sabemos,
toda chave tem a capacidade de abrir e também de fechar. Portanto, como
ensinam o Senhor Jesus e seus apóstolos, a Igreja também tem poder para
reter perdão e fechar as portas através da disciplina (Mt 18.15-20; Rm
16.17; 1Co 5.13; 2Ts 3.6). Obviamente, a disciplina da Igreja, conforme as
Escrituras, quando retém perdão e fecha as portas para o infrator, deve ter
o objetivo de promover a sua pureza, não permitindo que o pecado se
alastre em seus arraiais e, se possível, reconduzir o infrator aos caminhos
do Senhor. Porém, no caso de o infrator ser como a árvore má que só
produz maus frutos (Mt 7.20), ou como o ramo da videira que não
permanece ligada ao tronco (Jo 15.6), este deve ser excluído da Igreja.
Convém lembrar que, como esta é uma ordem de Jesus e dos seus
apóstolos, a exclusão da Igreja, pelo poder que lhe foi dado, serve como
antecipação do julgamento futuro a cargo do Senhor Jesus. 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 – Isaías 25.1 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96.1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Isaías 25:1 (Leitura Uníssona)
1 - Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito
maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.
______________________________________________________________________

HINOS

HINOS

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!

Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

Salmos 96:1-13 (Leitura Alternada)
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 -Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga
os povos com eqüidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os
povos, consoante a sua fidelidade.

Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor!

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 99 do Catecismo Maior – Que regra se deve observar para a compreensão dos
Dez Mandamentos?
Resposta: 8ª regra: Que, quanto ao que é ordenado a outros, somos obrigados, segundo a
nossa posição e vocação, a ajudá-los, e a cuidar em não participar com outros do que lhes é
proibido (Ef 5.11; 1Tm 5.22; Hb 10.24).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e

assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém, que
os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus (Mt 5.19).

