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Departamento Infantil

VOCÊ PRECISA SABER!!! Como ensina o apóstolo Paulo,
todos os predestinados foram chamados, justificados e glorificados
(Rm 8.30). Como podemos ver, o apóstolo apresenta todas as etapas
no passado, como já acontecidas, o que de fato já aconteceu na
eternidade. Também podemos ver que ele pula a etapa da
santificação, já que é disso que ele trata nesta parte da carta. Depois
de mostrar a condição de degradação do pecador; depois de mostrar
a maravilhosa obra da justificação, a próxima etapa é a santificação.
Por isso, o justificado não pode mais viver em pecado deliberado,
envidando todos os seus melhores esforços para evitá-lo, certo de
que só pode fazer isso se estiver fortalecido no Senhor e na força
do seu poder (Ef 6.10), orando em todo tempo no Espírito (Ef 6.18),
enquanto pratica as boas obras de Deus. Este é o desenvolvimento
da santidade na vida do justificado que será glorificado.

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 22 – ANTÔNIO CARLOS
Soares Dias (99999.2137); LUANA FERNANDA G. do
Nascimento. 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
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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.

JUSTIFICADOS E SANTIFICADOS
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais
abundante? De modo nenhum. Como viveremos anda no pecado, nós os que
para ele morremos? (Rm 6.1-2).

Queridos, por causa da doutrina da predestinação, incompreendida por
muitos, nós, os presbiterianos, podemos vir a ser acusados de loucos, ou de
pretensiosos. Porém, tal acusação não é sem causa. É certo que realmente
há em nosso meio os pretensos predestinados que, por também não
compreenderem a doutrina, imaginam que podem levar uma vida de
licenciosidade moral, esquecendo ou não sabendo que nós somos salvos
para a obediência (1Pe 1.2), para as boas obras de Deus (Ef 2.10). Ou seja,
não há possibilidade de justificação sem a consequente santificação. É por
isso que aqueles que realmente são predestinados por Deus Pai, são
justificados por Jesus Cristo, e santificados a cada dia pelo poder do
Espírito Santo, o que pode ser demonstrado pelas boas obras de Deus neles.
Somente as boas obras de Deus em nós é capaz de provar que o Espírito
Santo realmente está trabalhando em nós, a fim de nos tornar mais
parecidos com Jesus (Rm 8.28-29; 2Co 3.18). Obviamente, não fazemos
as boas obras para obter qualquer crédito diante de Deus, nem mesmo para
nos tornar parecidos com o Senhor Jesus. As boas obras de Deus em nós,
repito, fazem parte da santificação e demonstram o trabalhar do Espírito
Santo em nós, para que, por ele, sejamos feitos à semelhança de Jesus
Cristo. Quando temos consciência dessa maravilha, não deve haver
nenhuma dificuldade em compreender que fazemos as boas obras de Deus
por gratidão, conduzidos pelo Espírito Santo. Ou seja, quando temos
consciência da obra salvífica de Deus em nós, fazemos as boas obras
porque a maravilha da salvação produz gratidão tal em nosso coração, que
passamos a fazer as boas obras de Deus com prazer. E mais, fazemos as
boas obras de Deus para que ele seja louvado em nós e através de nós.
Como falou o Senhor Jesus, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito
fruto; e assim vos tornareis meus discípulos (Jo 15.8). E quando somos
justificados e nos tornamos discípulos de Jesus, fazemos as boas obras de
Deus como evidência da certeza da nossa condição de filhos de Deus,
adotados em Cristo Jesus. Ao fazer as boas obras, demonstramos que
somos a boa árvore que dá bons frutos (Mt 7.15-20), confirmamos a nossa
vocação e eleição (2Pe 1.10), e damos bom testemunho do evangelho do
nosso Senhor Jesus Cristo (1Pe 2.12). À luz desta palavra, podemos
afirmar que os que se dizem cristãos, mas vivem no pecado habitual, sem
apresentar frutos dignos de arrependimento, se denunciam como falsos
cristãos. Segundo o ensino bíblico, enquanto os primeiros herdarão o reino
do céu, os últimos irão para o inferno. Considerem estas coisas!
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 134.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas Divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138.1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 339 NC – Dia Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
_______________________________________________________________________
Salmos 138.1-8 (Leitura Alternada)
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 palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus
inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor, dura
para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 100 do Catecismo Maior – Que pontos devemos considerar nos Dez
Mandamentos?
Resposta: Devemos considerar, nos Dez Mandamentos, o prefácio, o conteúdo dos próprios
mandamentos e as diversas razões anexas a alguns deles, para lhes dar maior força.

HINOS

HINOS

33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.
Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.
147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!
339 NC – DIA FELIZ
Oh! Dia alegre em que aceitei
Jesus e nele a salvação!
O gozo deste coração
Eu mais e mais publicarei.
Oh!Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti!
Jesus me ensina a vigiar
E, confiado nele, a orar!
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti
Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!
Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

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).

