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IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Sem nenhuma dúvida, Deus não
ouve (atende) orações superficiais, sem conhecimento, o que
implica dizer orações sem humildade, sinceridade e confiança
na sua palavra. Por isso, para orar corretamente, precisamos
conhecer o nosso Deus e a sua vontade revelada nas Escrituras
Sagradas. Somente o conhecimento de Deus nos levará a chegar
diante dele, como Davi, quebrado, confuso, humilhado, porém,
confiante na proteção e na graça de Deus. Nesta condição, certo
da sua salvação, saiba que Deus ouvirá a sua oração, porque há
um intercessor junto ao trono do Pai, Jesus Cristo (Rm 8.34).
Nunca pense que Deus não ouvirá a sua oração, por exemplo,
por causa de algum pecado no seu passado. Confie em Jesus,
nosso salvador e advogado junto ao Pai (Rm 8.33), clame pela
misericórdia de Deus, e ele ouvirá a sua oração. Pense 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

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 domingo, dia 29, às 09:00h, com a
finalidade de “ouvir, para informação”, os relatórios relativos
ao ano anterior, que serão apresentados ao Presbitério.
ANIVERSARIANTES – Dia 10 – ALBERTO (8807-4575;
Dia 14 – WALDELITA (3226-4777); Dia 18 – GILMA (88278853); Dia 25 - DANIEL (3245-1643, e UINAJÁ (8886-6785.

Dízimos e Ofertas

Deus abençoe os seus santos.

“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).

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.

SANTIFICADO SEJA O TEU NOME
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela
oração e pela súplica, com ações de graças (Fp 4.6b).

Queridos, quantas vezes já ouvimos, ou até mesmo já fizemos perguntas
como: Se Deus é eterno e soberano, se todas as coisas já foram feitas na
eternidade, para que orar? Se Deus é onisciente, se ele sabe todas as coisas,
para que orar? Como sabemos pelas Escrituras, Deus é eterno sim, logo,
não pode mudar; Deus é onisciente sim, logo, não há nada que precisemos
lhe informar. Então, para que orar? Muito bem, realmente Deus não precisa
da nossa ajuda para administrar o seu universo. Ele também não precisa da
nossa informação sobre o que está acontecendo. Além disso, a nossa oração
não é capaz de mudar a mente de Deus. Então, para que orar? Em primeiro
lugar, como nos ensina o Senhor Jesus, para santificar o nome do Pai: Pai
nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome (Mt 6.9). Ou seja, nós
devemos orar simplesmente para louvar o nome do Senhor, agradecendo
por todas as bênçãos recebidas, e mesmo quando estamos lhe pedindo
alguma graça, esta oração, petição ou súplica deve ser com ações de graça.
Afinal, se nos foi concedida a graça máxima da salvação, agora sabemos
que pertencemos à família de Deus, adotados que fomos em Cristo Jesus,
e que podemos falar livremente com o Pai eterno. Não pode haver maior
privilégio do que poder falar com o Rei do universo, em qualquer situação,
dando-lhe graças por tudo. Em segundo lugar, se sabemos que as nossas
orações não podem mudar a mente de Deus, as Escrituras também nos
ensinam que as nossas orações foram designadas pelo próprio Deus, como
instrumento necessário para que ele mude as circunstâncias. Ou seja, as
nossas orações são um meio ordenado por Deus para que ele realize os seus
propósitos. Percebem a maravilha contida em nossas orações? Percebem
que, assim como todas as outras coisas criadas e determinadas por Deus,
as nossas orações são um instrumento a serviço da santidade e da glória de
Deus? Por exemplo, assim como ele usa o sol e a chuva para fazer a terra
produzir frutos, ele usa as nossas orações para mudar as circunstâncias a
fim de nos abençoar, de modo que o seu nome seja santificado e glorificado
em nossas vidas e através de nossas vidas. Afinal, é ele quem nos dá a vida,
assim como é ele que nos mantém com vida, conforme o seu propósito
eterno, do qual fazem parte as nossas orações. Portanto, as orações sinceras
apenas demonstram a nossa dependência de Deus, a nossa obediência às
suas determinações, enquanto confiamos que tudo o que ele determinou,
incluindo as nossas orações, haverão de acontecer para louvor da sua
glória. Não deixemos, pois, de orar com conhecimento, humildade,
sinceridade e confiança no Deus eterno que nos leva a orar pedindo o que
ele já determinou nos dar, para a sua glória. 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 95.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 3 NC – A Igreja em Adoração.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 24 1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 172 NC – Chuvas de Bênçãos.
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.
____________________________________________________________________
Salmos 24.1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
2 - Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu.
3 - Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
4 - O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura
dolosamente.
5 - Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
6 - Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó.
7 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
8 - Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas.
9 - Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei
da Glória.
10 - Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 149 do Catecismo Maior – Será alguém capaz de guardar perfeitamente os
mandamentos de Deus?
Resposta: Nenhum, homem, por si mesmo, ou por qualquer graça que receba nesta vida, é
capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus; mas diariamente os viola por
pensamentos, palavras e obras (Gn 6.5; Sl 19.12; Tg 3.2,8; 1Jo 1.8).

HINOS (Novo Cântico)
3 NC – A IGREJA EM ADORAÇÃO
Eterno Pai, teu povo congregado,
Humilde entoa o teu louvor aqui!
No dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus tomamos
Com fé singela e reverente amor;
E, como atentos filhos, procuramos
Ciência na Palavra do Senhor.
Jesus! Aos teus benditos pés sentados
Queremos teus conselhos receber,
E sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados
Queremos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do teu vasto amor.
Ensina aos teus, Espírito Divino,
Dissipa as trevas destes corações;
E com a luz do teu celeste ensino,
Vem aclarar as santas instruções.
Aviva em nós as forças da memória,
Pois sempre mais queremos conhecer,
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer. Amém.

63 NC - AS MUITAS BÊNÇÃOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,

HINOS (Novo Cântico)
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

172 NC - CHUVAS DE BÊNÇÃOS
Chuvas de bênçãos teremos
Pelas promessas de Deus;
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Tantas nós já recebemos,
Outras rogamos a Deus.
Chuvas de bênçãos teremos
Que do Senhor nos virão.
Os pecadores indignos
Graças dos céus obterão.

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.

Chuvas de bênçãos teremos
Manda-nos, pois, ó Senhor.
Dá-nos o gozo dos frutos
Dos teus ensinos de amor!

Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

Chuvas de bênçãos teremos
Chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.

Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

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).

