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Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
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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!!! Há casos em que a negação da
paternidade de Deus está relacionada a experiências negativas com
os pais. Alguns tiveram pais perversos opressores, abusivos, ou
fracos, o que pode levar os filhos a negarem a paternidade de Deus
como forma de fugir da figura paterna que tanto mal lhes causou.
Conquanto possamos entender a situação, e até mesmo nos
compadecer dessas pessoas, mesmo sendo a compaixão um
sentimento nobre, ela não pode triunfar sobre as Escrituras
Sagradas. Afinal, as nossas experiências devem ser interpretadas
por meio da revelação de Deus, e não o contrário. Devemos saber
que Deus é quem determina o modelo de pai, e não um pai terreno
perverso, distante do padrão divino e destituído da graça de Deus.
Por isso, para aqueles que tiveram um pai perverso, aprender a amar
e obedecer ao Pai celeste, certamente será o meio eficaz de Deus
trazer a cura e o perdão necessários. 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.

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.

EXPEDIENTE
PASTORAL
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 04 – Carlos Martins; Dia 10 –
Alberto (8807-4575; Dia 14 – Waldelita (3226-4777); Dia 18
– Gilma (8827-8853); Dia 25 - Daniel (3245-1643, e Uinajá
(8886-6785. Deus abençoe os seus santos.

18:00h - Atendimento
no gabinete.

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!

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.

NOSSO PAI CELESTE
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus
Cristo (Gl 1.3).

Queridos, creio que não é novidade para ninguém, haver pessoas que
questionam o fato de Deus ser Pai, e não mãe, especialmente em nossa
época, em que se tenta de todas as maneiras, inclusive por força de lei,
eliminar as diferenças de gênero. Agora, na forma da lei, podemos ser
penalizados por fazer distinção, que logo pode ser classificada como
discriminação, entre macho e fêmea, entre marido e mulher, entre pai e
mãe. Acontece que nós, como cristãos, devemos seguir os ensinamentos
da Bíblia, e nela temos a revelação de Deus, o criador do universo, como
nosso Pai celeste. O Senhor Jesus, o Deus Filho, veio ao mundo em
obediência ao Pai, a quem se dirigiu nesta condição, e nos ensinou que
também nos dirigíssemos a Deus como Pai nosso que estás nos céus (Mt
6.9. De onde vem, então, essa espécie de necessidade de negar a
paternidade de Deus? Sem dúvida, a origem está na Queda. O pecado
afastou o homem de Deus, e criou uma inimizade irreconciliável por parte
do homem pecador. Como sabemos pela História, o mundo antigo é cheio
de divindades femininas. Até mesmo Israel, o povo de Deus, praticou
idolatria com tais divindades (1Rs 11.5,33; Is 66.17), e chegou a cultuar a
rainha dos céus (Jr 44.17-19). Que coisa impressionante! Como pode o
povo de Deus cometer tal afronta à autorrevelação graciosa e perfeita de
Deus Pai, trocando-o por divindades femininas pagãs. Irmãos queridos,
reconhecer Deus como nosso Pai celeste faz parte do discipulado cristão.
Nós somos ensinados a apelar para Deus como nosso pai, para nos lembrar
de que somos seus filhos amados, adotados em Cristo Jesus, e que ele sabe
o que é melhor para nós. Assim como os nossos filhos sabem que podem
confiar em nós, sabem que faremos tudo para protegê-los, para lhes dar o
que necessitam, assim mesmo devemos saber que Deus cuida de nós, e que
para ele nada é impossível. Por isso, nós oramos a Deus, o nosso Pai
celeste, sabendo que ele nos ama mais do que podemos amar os nossos
filhos; sabendo que ele nos compreende mais do que podemos
compreender os nossos filhos; sabendo que, se pedirmos com fé, ele nos
dará mais do que podemos dar aos nossos filhos (Mt 7.9-11). Deus é o
nosso Pai celeste, e essa deve ser a nossa postura diante dele em oração
consciente e constante. Afinal, oramos ao nosso Pai celeste, um pai melhor
e mais poderoso do que qualquer pai humano. Ele nos ama com amor
perfeito; ele nos compreende com sabedoria perfeita, e provê conforme as
nossas necessidades, com poder supremo. Isso faz parte do discipulado
cristão. Como é bom saber que temos um Pai celeste, onipotente, que nos
adotou como filhos em Cristo Jesus. Considerem estas coisas!
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 34.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – Achei Um Bom Amigo.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34.9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 269 NC – Pureza no Sangue de Cristo.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 34.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 - Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.
_________________________________________________________________________
Salmos 34.9-19 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem
nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 150 do Catecismo Maior – São todas as transgressões da lei de Deus igualmente
odiosas em si mesmas à vista de Deus?
Resposta: Todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas; mas alguns
pecados em si mesmos, e em razão de diversas circunstâncias agravantes, são mais odiosos à
vista de Deus do que outros (Ed 9.14; Sl 78.17,32,56; Hb 2.2-3).

HINOS (Novo Cântico)
113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.
Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.
Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!
Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.
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.

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.

269 NC – PUREZA NO SANGUE DE CRISTO

Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu;
Seja bendito o seu sangue
Que por nós, pecadores, verteu.
Eis que no sangue lavados.
E tendo puro o coração,
Os pecadores remidos
Por Jesus têm com Deus comunhão.
Alvo mais que a neve,
Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve eu estou.
Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto ele amou!
Eis nessas chagas pureza
Para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve
O teu sangue transforma, Senhor.
Se as faltas nós confessarmos
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas;
Purificas também, ó Jesus
Lavas de todo pecado,
Que maravilha de amor!
Pois que mais alvo que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor.

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).

