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Departamento Infantil

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Uma despensa abastecida e uma
vida confortável podem nos levar a negligenciar a oração
pedindo a Deus o pão nosso de cada dia. Afinal, para que pedir
o que já temos, e conseguimos pela nossa própria capacidade?
Muito cuidado! Uma vida organizada, de sorte que tenhamos
suprimentos para a nossa família, não deve ser a causa de
indisciplina na oração constante, clamando pela provisão de
Deus. Sem dúvida, temos necessidade de disciplina no trabalho
para obtenção do nosso sustento, e no uso dos bens que Deus
nos dá pelo trabalho. Porém, muito mais disciplina é necessária
no que diz respeito a depender da graça de Deus em todos os
momentos. Afinal, quando falamos com Deus constantemente
em oração, estamos evidenciando a nossa confiança no seu
poder, na sua provisão, e não em nossa própria capacidade para
prover o que necessitamos. Considere estas coisas!
DÍZIMOS E OFERTAS – Lembramos que as nossas
contribuições não devem objetivar o recebimento de mais graça
de Deus. Pelo contrário, devemos contribuir em gratidão e
fidelidade, de acordo com a graça já recebida de Deus.
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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.

Elieudes Gomes–98813-0437

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não
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).

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

CURSO DE TEOLOGIA – Após um breve período de férias,
as aulas estarão reiniciando no dia 18 deste mês. 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, e
ensiná-la aos seus filhos.

18:00h - Atendimento
no Gabinete.

ANIVERSARIANTES – Dia 12 – Jerônimo (99676-6371)
Larissa (99989-8260); Dia 13 – Emilly (98813-0437); Dia 14
– Raquel (98739-4636); Dia 22 – Wanda Diniz (3245-1843).
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!

QUINTA
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.

O PÃO NOSSO DE CADA DIA
Afasta de mim a falsidade e a mentira; não me dês nem a pobreza nem a
riqueza; dá-me o pão que me for necessário (Pv 30.8).
Queridos, continuando a meditação sobre a oração ensinada pelo Senhor
Jesus, a petição seguinte é que Deus nos dê o pão de cada dia. Pois bem,
conquanto essa pareça ser a parte mais presente em nossas orações, é
possível que não seja assim. É claro que estamos sempre prontos a pedir a
Deus as coisas que desejamos. Porém, dificilmente o pão nosso de cada dia
está presente em nossas petições. Sabem porquê? Porque, em grande
medida, julgamos que somos autossuficientes na provisão do nosso pão
diário. Normalmente agradecemos antes das refeições, mas precisamos
considerar se tal atitude não é apenas parte de um ritual religioso
aprendido, uma vez que, a cada manhã, não clamamos pela graça de Deus
na provisão do nosso pão diário. E, o que pode ser mais grave, é provável
que não estejamos ensinando aos nossos filhos o quanto dependemos de
Deus para que possamos suprir as suas necessidades diárias. Nós mesmos,
pela nossa própria capacidade, mesmo sem a consciência de uma possível
arrogância, provemos o necessário para nós e para as nossas famílias.
Naturalmente assumimos que sempre haverá comida em nossa mesa, e até
agradecemos a Deus por isso. Mas, precisamos confessar honestamente
que, somente quando há uma crise instalada, quando há real dificuldade de
provisões em nossas casas, então caímos de joelhos, e clamamos
incessantemente pela misericórdia de Deus, para que não falte o pão de
cada dia a nós e aos nossos filhos. Novamente, lembramos o que pode ser
mais grave do que a crise. Como passamos aos nossos filhos a confiança
de que nós mesmos provemos tudo o que eles precisam, e não a confiar em
Deus, é possível que se esconda deles a nossa incapacidade momentânea
diante de uma situação de crise. Prestem atenção, irmãos! Como ensina o
salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a
edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela (Sl
127.1). O fato de viver em um país abençoado por Deus, a ponto de se
dizermos que “Deus é brasileiro”, certamente contribui para o relaxamento
nas orações pelo pão de cada dia, já que sempre há um jeito. Embora
também vejamos bolsões de miséria crescendo em nosso país, como não
somos diretamente afetados como os miseráveis, é possível que julguemos
que ainda estamos no controle das coisas, segundo as nossas capacidades,
de acordo com as nossas profissões, e esqueçamos de clamar a Deus pelo
pão nosso de cada dia, negligenciando o ensino aos nossos filhos do quanto
nós precisamos depender da graça de Deus. Sejamos, pois, disciplinados
na oração, e disciplinemos os nossos filhos a pedir a Deus o pão nosso de
cada dia. Nem mais, nem menos, conforme a graça de Deus. Pensem nisso!
Pr. Juarez Rodrigues

HINOS (Novo Cântico)

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 113.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 116.1-5; 12-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
_______________________________________________________________________

HINO 52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!

Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!
Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

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!

Salmos 116.1-5; 12-19 (Leitura Alternada)
1 - Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
2 - Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
3 - Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; caí em
tribulação e tristeza.
4 - Então invoquei o nome do Senhor: Ó Senhor, livra-me a alma.
5 – Compassivo e justo é o Senhor; o nosso Deus é misericordioso.
12 - Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo?
13 - Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor.
14 - Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.
15 - Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
16 - Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva; quebraste as minhas cadeias.
17 - Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor.
18 - Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo,
19 - nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia.

HINOS (Novo Cântico)

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.

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

.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 157 do Catecismo Maior – Como a Palavra de Deus deve ser lida?
Resposta: As Santas Escrituras devem ser lidas com um alto e reverente respeito; com firme
persuasão de serem elas a própria Palavra de Deus e de que somente ela pode habilitar-nos a
entende-las; com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada; com
diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito; com meditação, aplicação, abnegação e
oração (Sl 119; Mc 4.20; Lc 24.25,44-48; At 17.11; 1Ts 2.13; Tg 1.21-22; 2Pe 1.16-21).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo

vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o
corpo mais do que as vestes (Lc. 12.22-23).

