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Dízimos e 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
VOCÊ PRECISA SABER!!! Não é sem razão que Paulo
ensina que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males (1Tm
6.10). Sabemos que não pode haver maior mal do que a ausência
de Deus em nossas vidas. Pois bem, como ensina o Senhor
Jesus, ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de
aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e
desprezará ao outro. Não podeis servir a Deis e às riquezas (Mt
6.24). Logo, a usura ou a ganância nos leva a desprezar a Deus,
a fonte do verdadeiro prazer, e nos devotar ao dinheiro com o
seu prazer ilusório. O livro de Eclesiastes nos mostra que o amor
do dinheiro não satisfaz, compromete a nossa integridade,
produz preocupações, arruína relacionamentos, além de não
proporcionar segurança duradoura. Em suma, a usura ou a
ganância, quando nos aprisiona, é ruim para os outros, e pior
para nós mesmos, no momento em que passamos a viver
destituídos da graça de Deus.
CUIDANDO DA NOSSA CASA – Este mês terminamos de
pagar as despesas com a reforma que fizemos. 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. Até o final do ano, pretendemos
fazer manutenção na pintura da casa e do salão de cultos.

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.

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 11 – Luiz Cláudio; Dia 17 –
Bruno Castro (98766-4855); Dia 18 – Jackson Macena (988432701; Dia 19 – Ester Diniz (3245-1843). Deus abençoe os seus
santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Amália e
Mazinho, Antônio, Bruno e Vivi, Edna, Ester e David, Fábio, Vilta
e Dora, Kallyane, Milena, Nina, Selma, Valda, Vânia, Wanda.

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

A USURA E A BONDADE
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, (...); mas ajuntai para
vós outros tesouro no céu (Mt 6.19-20).

Queridos, todos nós temos a tendência pecaminosa de acumular bens,
riquezas que supostamente nos dão segurança, e para isso não medimos
esforços, infringindo o oitavo mandamento, que diz: “não furtarás”. Mas,
espere aí, eu não furto, havemos de bradar veementemente. Então, vamos
considerar a coisa mais de perto? Desde a mais tenra idade, quando nos
apropriamos de um brinquedo que não nos pertence, estamos furtando.
Normalmente associamos o furto ao roubo, o que não é a mesma coisa. O
furto é mais sutil, é mais fácil de nos enredar, porque não envolve atos de
violência, como o roubo. Vamos começar pelos furtos mais escancarados,
como no caso dos políticos corruptos, dos ricos que enriquecem mais e
mais com operações fraudulentas no mercado financeiro, dos industriais e
comerciantes que furtam nos pesos e nas medidas, além da exploração
imoral dos empregados, todos estes, furtos que não envolvem violência
explícita. Muito bem, então, realmente, nós estamos isentos desse pecado,
já que não fazemos nada disso. Ledo engano! Sempre que nos apropriamos
do que não nos é lícito estamos cometendo o pecado de furtar, o que de
alguma forma tem a ver com a usura, com a ganância de acumular tesouros
sobre a terra. Vocês já pensaram que, quando esbanjamos, estamos
furtando o que poderia ser dividido com o próximo que não tem o que
comer (Is 1.17)? Vocês já pensaram que, quando somos preguiçosos,
estamos furtando o que deveria estar sendo produzido para o bem de todos
(Ef 4.28)? Vocês já pensaram que aqueles que recebem benefícios, em vez
de trabalhar, estão furtando dos que realmente precisam (2Ts 3.10)?
Observadas as proporções, estes são exemplos de pequenos furtos
semelhantes àqueles grandes furtos anteriormente citados. Todos eles, de
alguma forma, estão associados à usura e à falta de bondade para com o
próximo, no momento em que nos apropriamos do que não nos é lícito.
Precisamos lembrar que, se a riqueza que buscamos é uma bênção de Deus,
conforme ele a deu aos patriarcas e aos reis, ele também nos alerta que não
há nada que nos possa colocar em maior perigo espiritual (Mc 10.23; 1Tm
6.10). É certo que a riqueza que buscamos é dom de Deus, mas não
podemos deixar de ver nas Escrituras a sua preferência e simpatia pelos
mais pobres. Por isso, como Salomão, peçamos apenas o necessário, nem
a riqueza nem a pobreza, a fim de que, em qualquer dos lados, não
incorramos no pecado do furto (Pv 30.8-9). Seja a nossa vida sem avareza,
que é sinônimo de usura, como ensina o escritor aos Hebreus (13.5). Antes
cultivemos a generosidade. Como disse o Senhor Jesus, segundo Paulo,
mais bem-aventurado é dar que receber (At 20.35). 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 135.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2.13-19 (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 334 NC – A Conversão.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 135:1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Aleluia! Louvai o nome do Senhor; louvai-o servos do Senhor,
2 – vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus.
3 – Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.
____________________________________________________________________
Efésios 2:13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue
de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação
que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por
ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam
perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família
de Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 140 do Catecismo Maior – Qual é o oitavo mandamento?
Resposta: O sétimo mandamento é: Não furtarás (Êx 20.15).

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!

HINOS (Novo Cântico)
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.

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.

334 NC - A CONVERSÃO

Santo! Santo! Santo! Todos o 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.

Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.

Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ

Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz

Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!

Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.

Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor!

Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na

casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou prepararvos lugar (Jo 14.1-2).

