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IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Aqueles que fazem separação
entre a lei e a graça nunca entenderam nem uma, nem outra.
Quando conhecemos a função da lei, vemos claramente que ela
nos mostra o nosso pecado, e nos leva a Cristo, o único
capacitado a cumprir a lei. Nesse sentido, a lei precede e nos
leva ao evangelho. E como Cristo cumpriu a lei, em outro
sentido, a lei deve seguir o evangelho da salvação, assim como
foi dada a Israel depois da sua libertação da escravidão do Egito.
Assim é composta a doutrina apostólica da salvação pela graça:
Em todos os casos, os apóstolos nos ensinam a salvação pela
graça, e, em seguida, nos instruem a andar nas boas obras de
Deus, preparadas para nós (Ef 2.8-10). Ou seja, quando
entendemos a lei e a graça, sabemos que devemos cumprir a lei
em sinal de gratidão pela graça do evangelho.
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.

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226– João Pessoa-PB.
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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
Básicode Teologia.

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

Escola de Artes
Glaucinha - 3245-1643
Selma – 98792-4150
========================

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).

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não
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.

EXPEDIENTEP
ASTORAL
SEGUNDA
18:00h - Atendimento
no Gabinete.

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
possibilidade de estudar a Palavra de Deus.

QUINTA

ANIVERSARIANTES – Dia 10 – Érika Jácome (98740-9504;

18:00h - Atendimento
no gabinete.

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 e
Tereza, 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!

15:00h -Atendimento
no Gabinete.

SEXTA

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.

A LEI DE DEUS É ETERNA E PERFEITA
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas: não vim para revogar,
vim para cumprir (Mt 5.17).
Queridos, é comum ouvir supostos irmãos afirmar que não vivemos mais
na era da lei, e sim, da graça. Certamente, estas pessoas têm por base de tal
afirmação a interpretação errada de Romanos 6.14, onde se lê: Porque o
pecado não terá domínio sobre vós; pois não estais debaixo da lei, e, sim,
da graça. Por isso, não é de estranhar que tais pessoas vivam de forma
desordenada, em franca desobediência à lei de Deus. Contrariamente, qual
o ensino de Paulo em todas as suas cartas? De fato, fomos libertados da lei
(Rm 7.6), e não estamos mais sob a tutela da lei (Gl 3). Por outro lado, uma
vez que fomos justificados pela fé, e não pela lei, agora, pela fé, andamos
de acordo com a lei, confirmando-a (Rm 3.31). Como lemos no versículotítulo desta mensagem, até mesmo o Senhor Jesus, diante da idéia de que
tivesse vindo abolir a lei, deixou claro o contrário: ao invés de abolir a lei,
ele veio exatamente cumpri-la. Conforme o ensino bíblico, a lei de Deus é
eterna e perfeita, e foi dada para restringir a maldade do seu povo eleito,
para mostrar-lhes a sua culpa, para levá-los a Cristo, o Redentor, e para
lhes ensinar como devem viver os redimidos. Portanto, o ensino de Paulo
é que os cristãos, de fato, estão livres da lei, no sentido de que não estão
mais debaixo da maldição da lei, uma vez que esta já caiu sobre o Cristo
de Deus. Jesus é, pois, o fim da lei para justiça de todo aquele que crê (Rm
10.4). Também precisamos entender que a lei não é uma aliança
nacionalizada para nós, os cristãos, como foi para Israel. Porém, a lei, em
geral, no seu aspecto moral, e nos Dez Mandamentos, em particular,
continua a nos dar o modelo de como devemos viver, uma vez justificados
pela fé. Como podemos ver, os Dez Mandamentos, que são a estrutura de
toda a lei do Velho Testamento, foram centrais para toda a ética do Novo
Testamento. O Senhor Jesus, em seu ensino ao jovem rico, por exemplo,
repetiu a maior parte da segunda tábua da lei (Mc 10.17-22). O apóstolo
Paulo também a repetiu em sua carta aos Romanos (Rm 13.8-10), e,
novamente, como base para sua instrução moral a Timóteo (1Tm 1.8-10).
Portanto, não pode haver dúvida de que a lei de Deus, mesmo sob a nova
aliança, por ser eterna, continua santa, justa e boa (Rm 7.12). Por isso, os
salvos devem obedecê-la, não para merecer o favor de Deus, mas por
gratidão pela graça da salvação. E como estamos tratando da lei, convém
lembrar que ela foi dada a Israel depois da sua libertação da escravidão do
Egito. Logo, não foi a lei que os libertou, e, sim, ela lhes foi dada porque
foram libertos. Assim, fazendo associação ao evangelho da nova aliança,
como foi a lei que nos levou a Cristo, precisamos obedecê-la com amor,
exatamente porque Cristo veio nos ensinar a cumpri-la 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 138.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 147:1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A Certeza do Crente.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 138.1-2 (Leitura Uníssona)
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.
___________________________________________________________________________

HINOS (Novo Cântico)
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.
Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

Salmos 147.1-10 (Leitura Alternada)
1- Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
2 - Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.
3 - Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
4 - Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios.
5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no
Senhor, seu Deus,
6 - que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade.
7 - Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados.
8 - O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
9 - O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos
ímpios.
10 - O Senhor reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 102 do Catecismo Maior – Qual é a súmula dos quatro mandamentos que contêm
nosso dever para com Deus?
Resposta: A súmula dos quatro mandamentos que contêm nosso dever para com Deus é amar
ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças
e de todo o nosso entendimento (Lc 10.27).

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.

HINOS (Novo Cântico)
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e

aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele
(Jo 14.21).

