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COMUNICAÇÕES

LIDERANÇA

VOCÊ PRECISA SABER!!! Às vezes podemos pensar que
Deus, ao exigir glória, incorre no que conhecemos como
autoengrandecimento, um tipo de vaidade que condenamos nas
pessoas. Porém, precisamos lembrar que Deus é santo, e com ele as
coisas são diferentes. Jamais podemos confundi-lo com um de nós.
Quando damos toda a glória devida a Deus, apenas estamos
reconhecendo que ele é o Criador e Senhor do universo, criado e
sustentado exatamente para a sua glória. Além disso, precisamos
saber que quando damos glória a Deus, nada acrescentamos à glória
intrínseca ao seu Ser. Prestem atenção! Como o Senhor Jesus
declarou aos fariseus, Deus não precisa do nosso louvor como os
homens precisam de aduladores (Jo 5.41). Na mesma linha, o
apóstolo Paulo deixou isso bem claro aos filósofos de Atenas (At
17.24-25). Quando conhecemos o nosso Deus e lhe damos a glória
que lhe devida, fazemos apenas aquilo para que fomos criados.

Pense nisso!
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h - Escola Bíblica.
18:00h - Culto de
Adoração.

SEGUNDA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

SAF- Soc. Aux. Feminina
Vilta – 3225-8820 // 98767-1813

Departamento Infantil
Elieudes Gomes–98813-0437

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).

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.

SEXTA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

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

QUINTA
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 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.
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
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.

BUSCAI EM PRIMEIRO LUGAR
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória (Sl 115.1).

Queridos, o único ensinamento específico sobre oração nos foi dado pelo
Senhor Jesus. Em todo o texto bíblico podemos encontrar muitas orações,
várias ordens para que oremos sem cessar, mas orientação sobre como orar,
esta foi dada somente pelo Senhor Jesus. Na conhecida oração do Pai
Nosso, podemos ver qual a primeira coisa que devemos ter em vista,
mesmo antes de pedir qualquer outra coisa: que Deus seja glorificado,
santificado acima de todas as coisas. Honestamente, será que alguma vez
paramos para pensar nisso quando oramos? Será que entendemos que a
primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso é que
a razão da nossa oração é a glória de Deus, e não as nossas necessidades?
É claro que, como o Senhor ensina, também podemos e devemos pedir ao
Pai celeste as coisas de que necessitamos, como por exemplo, o pão nosso
de cada dia, sobre o que trataremos em mensagem posterior. Porém, a
nossa preocupação primeira deve ser com a glória de Deus, aquele que nos
pode dar o que precisamos, entendido que tudo o que recebemos pela sua
graça, deve ser agradecido e anunciado para a sua glória. Quando o Senhor
Jesus nos ensina a pedir em primeiro lugar que o nome de Deus seja
santificado, isso implica dizer que precisamos buscar em primeiro lugar o
conhecimento de Deus, a sua santidade, a sua justiça, o seu reino (Mt 6.33).
Desde a formação do seu povo santo, Deus lhes deu leis, sacerdotes, juízes,
reis e profetas, a fim de lhes ensinar a conhecer o seu único Deus. Mesmo
para depois do juízo pela desobediência do povo, Deus lhes faz promessas
de restauração futura, e isso envolve o conhecimento de Deus: Haverá, ó
Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e
conhecimento; o temor do Senhor será o teu tesouro (Is 33.6). E para que
o povo tenha esse conhecimento, Deus promete pastores que lhes ensinem:
Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com
conhecimento e com inteligência (Jr 3.15). Que coisa maravilhosa! Deus
providencia tudo para o seu povo, de modo que saibam quem é o seu Deus
todo-poderoso, e glorifiquem o seu nome. Prestem atenção, irmãos!
Precisamos crescer no conhecimento de Deus, a fim de que possamos
realmente santificar, honrar e glorificar o seu nome, como só ele é digno.
Por isso, Jesus ensina os seus discípulos a pedir primeiramente que o nome
de Deus seja santificado, a partir do conhecimento da glória do Pai (Jo
17.6-8), ordenando-lhes que fizessem discípulos (Mt 28.18-20). Como
nosso Deus é maravilhoso! Pela sua graça e no seu poder, os apóstolos nos
transmitiram tudo que o Senhor lhes ordenou, orando para que cresçamos
no conhecimento do nosso Deus ((Ef 1.17; Fp 1.9; Cl 1.9), para que, antes
de qualquer coisa, santifiquemos o seu nome. 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 19.1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 27 NC – Um Hino ao Senhor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96.1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 54 NC – A Chegada do Messias.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 266 NC – Rude Cruz.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 19:1-4 (Leitura Uníssona)
1 - Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
2 - Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
3 - Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som;
4 - no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do
mundo.
___________________________________________________________________________
Salmos 96:1-13 (Leitura Alternada)
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 - Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga
os povos com equidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os
povos, consoante a sua fidelidade.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 152 do Catecismo Maior – O que cada pecado merece da parte de Deus?
Resposta: Todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, bondade e santidade de Deus,
e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição, nesta vida e na vindoura, e não pode ser
expiado, senão pelo sangue de Cristo (Pv 13.21; Mt 21.41; Rm 6.21,23; Hb 9.22).

HINOS (Novo Cântico)
27 NC - UM HINO AO SENHOR
As grutas, as rochas imensas,
Dos mundos o grande esplendor,
Proclamam bem alto, constantes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
Nos céus e no mar e na terra,
Nos bosques, nos prados em flor,
No fragoso alcantil, na amplitude celeste,
Um hino ressoa ao Senhor!
No céu, as estrelas brilhantes,
Dos mares o grande fragor,
E as brisas entoam, ridentes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!

HINOS (Novo Cântico)
Cantai! Exultai! Temos pleno perdão,
Pois Jesus nos concede real salvação!
Cantai! Exultai! Jesus Cristo nos céus,
Pelos seus intercede à destra de Deus.
Cantai! Exultai! O Senhor voltará!
Triunfante, glorioso, nas nuvens virá!

266 NC - RUDE CRUZ

As aves alegres, na mata,
Por entre as ramagens em flor,
Exultam em coro, cantando
Um hino ao teu Nome, Senhor!

Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu seu que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.

E tu, pecador que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor?

Sim eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia, em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!

54 NC - A CHEGADA DO MESSIAS
Cantai! Exultai! O Messias chegou!
Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou!
Dai louvores, celebrai-o!
Foi morto na cruz!
Daí louvores, publicai-o:
Já vive Jesus!
Cantai! Exultai! Pelos ímpios sofreu!
Satisfez a justiça e o sangue verteu!

Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus
Ao calvário humilhante baixou,
Nessa cruz, para mim,
Há mistério sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nessa Cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz,
Dela vêm graça e luz,
Para minha santificação.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: O meu ensino não é meu, e, sim, daquele que me enviou. Se alguém quiser

fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se eu falo por
mim mesmo (Jo 7.16-17).

