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IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Nesta vida nós jamais poderemos
cumprir os dez mandamentos. Damos graças a Deus porque ele
sabe disso muito bem. Segundo as Escrituras, Deus não espera
perfeição de nós nesta vida, e sim, exige de nós obediência e
submissão à sua vontade. Esta é a perfeição ao nosso alcance.
Pela graça de Deus, a função dos dez mandamentos, a base de
toda a lei, é nos conduzir a Jesus, aquele que cumpriu todos os
mandamentos em nosso lugar. Cristo é a nossa única esperança,
e nele nós devemos nos espelhar no que concerne a uma vida de
obediência e submissão ao Pai Celeste. É na firme esperança de
que seremos iguais a Cristo que devemos começar, já nesta vida,
a nos esforçar para cumprir os mandamentos do Pai, em direção
a uma vida de santidade, até que cheguemos à perfeição de
Cristo, na vida eterna. Pensem nisso!
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
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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.

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.

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

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).

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.

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA – Na forma da CI/IPB, Cap. III,
DA ASSEMBLEIA, Art. 4º, § 1º, convocamos os irmãos para a
Assembleia a se realizar no próximo domingo, às 09:00h, com
a finalidade de “ouvir, para informação”, os relatórios relativos
ao ano anterior, que serão apresentados ao Presbitério.
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!

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.

SOBRE OS DESEJOS ILÍCITOS
Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes;
porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te
abandonarei (Hb 13.5).

Queridos, quantas vezes nos flagramos desejando as coisas que outras
pessoas possuem, e que nós gostaríamos de possuir? Casas, apartamentos,
móveis, carros, empregos, roupas, etc. E olhem que essas coisas podem ir
muito além de simples “coisas”, e envolver inclusive o cônjuge do outro,
que, segundo a nossa avaliação imperfeita, é muito mais interessante do
que o nosso. Pode envolver os filhos, que, segundo as nossas observações,
são mais inteligentes, mais obedientes e mais bem-sucedidos do que os
nossos. Pode envolver até mesmo a empregada, que é muito mais prendada
do que a nossa. Que coisa horrível! Mas, somos assim mesmo, miseráveis
pecadores que precisam da graça de Deus, e por isso mesmo, pela sua
graça, ele nos deu mandamentos para que os observemos em nossa
caminhada de santidade, até que sejamos santos como ele é santo. O
décimo mandamento aborda todas as coisas de que falamos antes, e, como
é claro, Deus nos manda que não as cobicemos, porque não nos é lícito.
Sem nenhuma dúvida, se sabemos que somos filhos de Deus, devemos ter
convicção de que ele sempre nos dará tudo aquilo de que realmente
necessitamos. Porém, precisamos saber que desejar não é o mesmo que
cobiçar. Se desejamos algo lícito, com a graça de Deus, devemos trabalhar
e nos esforçar para obter. Cometemos o pecado da cobiça quando
desejamos aquilo que pertence aos outros. Portanto, cobiçar os bens do
próximo está para o furto e o roubo, assim como cobiçar o cônjuge do
próximo está para o adultério. Notem que há relação estreita entre todos os
mandamentos. A cobiça condenada no décimo mandamento, por exemplo,
é uma violação do primeiro grande mandamento, conforme a síntese feita
pelo Senhor Jesus, que nos manda amar a Deus sobre todas as coisas (Mt
22.37). Quando cobiçamos o que não nos é lícito, claramente demonstramos
que não é o Senhor Deus que ocupa o primeiro lugar na nossa agenda de
prioridades, e sim, as coisas que desejamos. Para além disso, quando
cobiçamos aquilo que pertence ao próximo, só pensamos no que seria bom para
nós, em nossa suposta felicidade, independentemente do como o próximo seria
afetado, violando o segundo grande mandamento (Mt 22.39). Por isso, prestem
atenção! Todo aquele que vive reclamando das coisas que possui, desejando o
que os outros possuem, certamente está incorrendo no pecado da cobiça,
quebrando o décimo mandamento. Em lugar das reclamações, devemos nos
contentar com o que Deus nos dá, certos de que ele sabe mais do que nós acerca
do que realmente necessitamos. Como ensina o escritor aos Hebreus, devemos
nos contentar com o que temos, e dar graças a Deus por tudo, certos de que ele
nunca nos abandonará. 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 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3.1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 64 NC – Grata Memória.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.

HINOS (Novo Cântico)
42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

Provérbios 3.1-12 (Leitura Alternada)

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 146 do Catecismo Maior – Qual é o décimo mandamento?
Resposta: O décimo mandamento é: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a
sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa
alguma que lhe pertença. (Êx 20.17).

Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

64 NC – GRATA MEMÓRIA
Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo,
De bendizer-te, de cantar-te glória;
Pois guardo na alma teu amor imenso:
Grata memória!
Quando perdido vagueava aflito,
E em densas trevas meu andar seguia,
Tu me buscaste, lá dos céus mandando
Luz que me guia!

______________________________________________________________________

1 - Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos;
2 - porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
3 - Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua do
teu coração
4 - e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
5 - Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal;
8 - será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos.
9 - Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
10 - e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
11 - Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
12 - Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.

HINOS (Novo Cântico)

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Quando oprimido por mundano jugo,
Em maus caminhos eu me angustiava,
Deu-me descanso tua voz tão terna,
Que me chamava!
Aos fortes braços eu corri confiante,
Meigo e bondoso, não me recusaste
Em teu imenso, suave amor, tão puro,
Me agasalhaste!
Oh! Nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de cantar-te a glória;
Pois em minha alma tu és sempre,
Ó Cristo, grata memória!

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).

