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Nosso endereço

VOCÊ PRECISA SABER!!! A conversão, conforme a palavra
de Deus, deve nos levar às boas obras de Deus (Ef 2.10), em um
processo de santificação contínuo, segundo a doutrina. Obviamente,
por serem obras de Deus, sem nenhuma dúvida, devem ter um
padrão tão mais elevado quanto profundo com relação ao que
entendemos como boas obras humanas. As boas obras às quais os
convertidos são chamados a praticar derivam da verdadeira fé (Jo
15.5; Hb 11.6). Como são obras preparadas por Deus, devem estar
em conformidade com a sua lei (1Sm 15.22; Ef 2.10), e destinadas
ao louvor da sua glória 1Co 10.31). Em suma, as boas obras a que
os convertidos são chamados devem ser praticadas na força de Deus
(1Pe 4.11), e têm como objetivo a santificação daqueles a quem
Deus chamou para a sua glória eterna.

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

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.

Rua Vicente Lucas Borges, 477
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta

ANIVERSARIANTES – Dia 10 – Érica Jácome (98740-9504,

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).

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.

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

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.

Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

Dia 22 – ANTÔNIO CARLOS S. Dias (99999.2137); LUANA
FERNANDA G. do Nascimento. Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Alda Rosa,
Amália e Mazinho, Antônio, Bruno e Vivi, Edna, 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!

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 QUE É CONVERSÃO
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura: as coisas antigas já
passaram; eis que se fizeram novas (2Co 5.17).

Queridos, é pensamento comum às pessoas que frequentam alguma igreja
dita evangélica, imaginar que são convertidas pelo simples fato de haver
aceitado o convite de “levantar a mão”, e de “ir à frente”, invenções
psicológicas introduzidas no que se chama “culto”. A partir daí, pela
convivência com um novo grupo de pessoas, é possível que estes
“convertidos” mudem alguns hábitos sociais, encontrem um caminho
espiritual não antes experimentado, e até passem a defender algumas
afirmações teológicas antes desconhecidas. Nada disso, porém, é
conversão. Segundo o ensino bíblico, conversão significa morrer e
ressuscitar com Cristo para uma vida nova (Rm 6.3-4; Cl 3.1-3). Conversão
significa nascer de novo (Jo 3; 1Pe 1). Conversão significa uma mudança
de propriedade, da escravidão do pecado, para tornar-se servo da justiça
(Rm 6.17-18). Enfim, conversão implica uma mudança de status espiritual
da morte para a vida (Jo 5.24). Obviamente, uma mudança tão radical
requer evidências que a confirmem. A primeira evidência é que
reconhecemos os nossos pecados, e passamos a lamentar por eles. A
conversão nos faz enxergar os nossos pecados, os nossos maus caminhos,
e nos arrependemos das nossas escolhas. Como consequência do nosso
arrependimento, a segunda evidência é que passamos a odiar os nossos
pecados mais e mais, não apenas pelas consequências ruins que eles nos
trazem, mas por compreender que eles são ofensivos a Deus (Sl 51.4). A
evidência seguinte é que passamos a fugir dos nossos pecados. A
conversão nos faz compreender que não basta lamentar um erro do
passado, ou dizer que estamos arrependidos de alguma ofensa grave que
cometemos contra Deus e contra o próximo. É claro que isso é bom, mas a
conversão realmente nos leva a uma mudança radical da morte para a vida.
Pois bem, se nascemos de novo, passamos a compreender não apenas os
aspectos negativos da velha criatura que morreu, mas, principalmente,
também passamos a compreender a alegria e o prazer da vida nova. Quando
o Espírito Santo nos traz à vida em Cristo, ele opera sobre a nossa mente,
sobre os nossos sentimentos, e também sobre a nossa vontade. Passamos,
então a provar a maravilhosa bondade do Senhor, conforme o salmista nos
convida (Sl 34.8). Em suma, a conversão traz nova vida, nova direção,
nova inclinação, novos sentimentos. Na conversão, o Espírito de Deus nos
dá uma nova consciência do pecado, um novo sentido da majestade de Deus,
um novo interesse pela sua palavra, um novo desejo de orar, uma nova paixão
pela santidade, conforme Deus ordenou. Realmente, na conversão as coisas
antigas já passaram; eis que se fizeram novas. 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 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 38 NC – Louvores Sem Fim.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 116.1-5; 12-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 61 NC – Ações de Graças.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 – Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre.
_______________________________________________________________________

HINOS

HINOS

38 NC – LOUVORES SEM FIM
Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por seu insigne amor,
Por todos seja sempre louvado o Salvador!
Mil vezes, sim, mil vezes, sim,
Louvores ao Senhor
Que nos amou e nos salvou,
Bendito Salvador!
Eis ao redor do trono do Redentor Jesus,
Milhares de milhares em refulgente luz!
Com reverência adoram o grande Salvador!
E ao bom cordeiro rendem a honra e o louvor.

Oh! Vinde agora, todos, também a celebrar
As glórias sempiternas do Redentor sem par!
Com vozes de vitória seu nome proclamai!
Mil vezes mil louvores a Cristo Tributai!

Salmos 116:1-5; 12-19 (Leitura Alternada)
1 - Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
2 - Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
3 - Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; caí em tribulação e
tristeza.
4 - Então invoquei o nome do Senhor: Ó Senhor, livra-me a alma.
5 – Compassivo e justo é o Senhor; o nosso Deus é misericordioso.
12 - Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo?
13 - Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor.
14 - Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.
15 - Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
16 - Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva; quebraste as minhas cadeias.
17 - Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor.
18 - Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo,
19 - nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 101 do Catecismo Maior – Qual é o prefácio dos Dez Mandamentos?
Resposta: O prefácio dos Dez Mandamentos está contido nestas palavras: “Eu sou o Senhor teu
Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão”. Nestas palavras Deus manifesta a sua
soberania, como Jeová (=Senhor), o eterno, imutável e todo-poderoso Deus, existindo em si e por
si mesmo, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto, tanto
com o Israel antigo como com todo o seu povo; que assim como tirou Israel da servidão do Egito,
assim também nos libertou do cativeiro espiritual, e que, portanto, é nosso dever aceita-lo por nosso
único Deus e guardar todos os seus mandamentos.

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!
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.

61 NC – AÇÕES DE GRAÇAS
Graças dou por esta vida,
Pelo bem que revelou,
Graças dou pelo futuro
E por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas,
Pelo amor, pela aflição,
Pelas graças reveladas,
Graças dou pelo perdão.
Graças pelo azul celeste,
E por nuvens que há também,
Pelas rosas do caminho
E os espinhos que elas têm.
Pelas noites desta vida,
Pela estrela que brilhou,
Pela prece respondida
E a esperança que falhou.
Pela cruz e o sofrimento,
E, afinal, ressurreição,
Pelo amor que é sem medida,
Pela paz no coração;
Pela lágrima vertida
E o consolo que é sem par,
Pelo dom da eterna vida,
Sempre graças hei de dar.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim,

assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas.
(Jo. 10:14-15).

