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Departamento Infantil

VOCÊ PRECISA SABER!!! Por causa dos falsos mestres,
muitas pessoas ditas crentes constroem imagens mentais de um
deus muito distante do Deus da Bíblia. Normalmente são
imagens de um Deus carinhoso, afetuoso, complacente, e nunca
de um Deus santo e justo, que se ira com a impiedade, que zela
pelo cumprimento da sua palavra, e pela santidade dos seus
eleitos, salvos por Cristo. Por isso, insistimos em lembrar que,
ao invés de entreter ou impressionar as pessoas com astúcias
humanas, o papel de um pastor é ensinar a Palavra de Deus,
segundo tudo o que Jesus ordenou (Mt 28.19-20). Por isso,
precisamos resistir ao espírito de entretenimento que vem
prevalecendo nas igrejas ditas evangélicas, e nos alimentar com
a sã doutrina capaz de nos conduzir em uma vida de santidade.
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–98813-0437

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
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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

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.

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.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 – Selma Matias (8792-4150);

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 Básico
de Teologia.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
18:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
15:00h -Atendimento
no Gabinete.

SEXTA

Dia 03 – Heloísa Helena (3243-7128) e Victor Augusto Martins
(9668-6797); Dia 15 – Juarez Rodrigues (3226-6183; Dia 25 –
Maria Valda (98645-4371). Deus abençoe os seus santos.

18:00h - Atendimento
no gabinete.

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, Milena, Nina, Selma,
Tiago, Valda, Wanda.

17:00h e 20.00h Atendimento no
Gabinete.

GRATIDÃO – Graças a Deus, saiu a remoção do irmão Luiz
Cláudio para um lugar muito além das nossas expectativas. Aleluia!

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida
de todos vocês. Voltem sempre!

DOMINGO

Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição para
atendimento e visitas,
as manhãs são
dedicadas ao estudo.

ADORAÇÃO E IMAGENS DE IDOLATRIA
Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e
em verdade (Jo 4.24).
Queridos, quando falamos em idolatria, logo nos vem à mente as imagens
dos santos católicos. Por saber que as imagens de idolatria são abominação
a Deus, há os que satanizam as esculturas enquanto obras de arte, com base
no segundo mandamento, que proíbe a fabricação de imagens de escultura
(Êx 20.4). Só que o mandamento está se referindo à adoração a Deus, e não
à fabricação de imagens, em si. Logo, a proibição é no sentido de que não
sejam feitas imagens para que, através delas, Deus seja adorado de forma
errada. Obviamente, a arte não é pecado, já que ela procede de Deus,
conforme ele mesmo capacitou Bezalel e Aoliabe, e lhes ordenou que
ensinassem a todos os homens hábeis as artes necessárias ao
embelezamento do tabernáculo (Êx 35.30 - 36.4). Mesmo antes disso,
podemos ver que foi Deus quem ordenou a Moisés a escultura de dois
querubins de ouro para serem colocados sobre a tampa da arca da aliança
(Êx 25.17-22). Portanto, o errado não são as imagens de escultura em si,
mas a prática da adoração idólatra através delas, como se as imagens
fossem capazes de nos infundir valores espirituais representativos de Deus,
ou capazes de nos aproximar de Deus, ou mesmo de proporcionar a nossa
comunhão com Deus. Conforme lemos no versículo-título desta
mensagem, a razão pela qual devemos adorar a Deus sem o auxílio de
qualquer imagem de escultura é que Deus é espírito. Segundo as Escrituras,
Deus é maior do que a sua criação, e esta não o pode conter (1Rs 8.27).
Logo, uma imagem de escultura com a intenção de representar o Deus
supremo, estará limitando a sua grandeza àquilo que pode ser visto. Além
disso, Deus é soberano e livre em seu agir. Quando o representamos em
uma imagem de escultura, também limitamos a sua esfera de atuação ao
que projetamos naquela imagem conforme os nossos desejos, o que
transforma Deus em simples amuleto de boa sorte. Este é um perigo real,
e até mesmo a arca da aliança com os seus querubins foi utilizada por Israel
com esse propósito, quando a levaram para a batalha (1Sm 4). Pois bem,
quando Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus a fim de redimir a sua
criação, ele nos deu a imagem exata do Deus invisível (Cl 1.15). O Senhor
Jesus, a imagem do Deus vivo, deixou-nos ensinamentos sobre como
reconhecê-lo pela fé. Como o cristianismo é uma religião em que a fé vem
pelo ouvir (Rm 10.17), e não pelo que se vê (Rm 8.24), nós só precisamos
seguir os ensinamentos do Mestre. Portanto, quando os ditos crentes
manipulam a palavra de Deus segundo os seus interesses, estão construindo
uma imagem mental que os leva à idolatria, abominação ao Senhor. Este é
um velho perigo real que precisamos reconhecer e evitar. 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 95.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 60.1-5; 16-20 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
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
Salmos 95:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
_______________________________________________________________________

HINOS (Novo Cântico)
52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO

Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!
Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

Salmos 60:1-5; 16-20 (Leitura Alternada)
1 - Aclamai a Deus, toda a terra.
2 - Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor.
3 - Dizei a Deus: Que tremendos são os teus feitos! Pela grandeza do teu poder, a ti se
mostram submissos os teus inimigos.
4 - Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti; salmodia o teu nome.
5 - Vinde e vede as obras de Deus: tremendos feitos para com os filhos dos homens!
16 - Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma.
17 - A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei.
18 - Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.
19 - Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração.
20 - Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 107 do Catecismo Maior – Qual é o segundo mandamento?
Resposta: O segundo mandamento é: “Não farás para ti imagem de escultura, nem figura
alguma de tudo o que há em cima no céu, e do que há em baixo na terra, nem de coisa alguma
que haja debaixo da terra. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu
Deus, Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira geração
daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até mil gerações com aqueles que me
amam e guardam os meus mandamentos (Êx 20.4-6).

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!

HINOS (Novo Cântico)
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!

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.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo

vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o
corpo mais do que as vestes (Lc 12.22-23).

