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Departamento Infantil
Elieudes Gomes–98813-0437

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Perdoar não é algo vinculado a
um sentimento, mas a uma firme decisão de obedecer a Deus.
Perdoar parte da compreensão de que, assim como o débito dos
nossos pecados foram cobrados por Deus em Cristo, de igual
modo, o crédito que imaginamos ter por conta de pecados
cometidos contra nós, devem ser transferidos para Deus. Ele é o
justo cobrador, e saberá aplicar o perdão e o juízo na medida
certa, conforme o procedimento de cada um (Mt 18.23-35).
Porém, conquanto devamos estar sempre dispostos a perdoar
todos aqueles que pecam contra nós, precisamos observar que,
como o Senhor Jesus ensina, o perdão está condicionado ao
arrependimento daqueles que o buscam. Esta é uma condição
para que haja restauração no relacionamento. Ou seja, embora o
perdão implique restauração de relacionamentos, sem
arrependimento um relacionamento rompido pelo pecado não
pode ser verdadeiramente restaurado (Mt 18.15-18). É assim
que Deus age, e é assim que devemos agir. Pense nisso!
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.

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.

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

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.

QUINTA

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.

DOMINGO

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.

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.

PERDOA-NOS COMO NÓS PERDOAMOS
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a
verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça (1Jo 1.8-9).

Queridos, no boletim anterior falamos sobre o pão nosso de cada dia de
que tanto precisamos para viver. Pois bem, nesta quinta petição da oração
do Pai nosso ensinada por pelo Senhor Jesus, somos exortados a rogar pelo
perdão de que tanto precisamos para não morrer sem Deus. Já pensaram
nisso? Já observaram que o perdão pedido deve ser da mesma essência
daquele que dizemos conceder a quem pecou contra nós? Vamos examinar
esta petição mais de perto. Por que precisamos pedir perdão a cada dia, se
já fomos perdoados em Cristo Jesus? Prestem atenção, irmãos! O perdão
dos nossos pecados deve ser visto por dois aspectos distintos: o aspecto
legal e o relacional. Pelo aspecto legal, realmente fomos perdoados de
todos os nossos pecados quando Jesus Cristo os cravou na cruz do
Calvário, levando sobre si a nossa culpa. O Justo pelos injustos. No
momento em Jesus assumiu a nossa injustiça, a sua justiça nos foi creditada
diante do Pai. Este aspecto tem dimensão eterna. Porém, há o outro aspecto,
o relacional, e este está sempre presente em nossa vida secular. Afinal,
ainda vivemos em um mundo caído, e como afirma Tiago, todos
tropeçamos em muitas coisas (Tg 3.2). Mesmo regenerados, ainda
continuamos pecadores neste mundo, continuamos a pensar, dizer e fazer
coisas erradas, pelas quais precisamos de perdão. É disso que o apóstolo
João também está falando nos dois versículos acima. Esta é a garantia e a
certeza do crente. Sabemos que pecamos, mas também sabemos que
quando nos arrependemos e pedimos perdão, somos perdoados pelos
méritos do Senhor Jesus, e que não pode mais haver condenação para
aqueles que estão em Cristo (Rm 8.1). Acontece que, dentro do aspecto
relacional, pela revelação de Deus, sabemos que o nosso pecado ofende a
sua santidade, e isso deve nos incomodar, deve nos fazer sentir culpados
até o ponto de nos humilhar e pedir perdão. Só que, também sabemos que
os pecados pelos quais devemos pedir perdão a Deus, via de regra, se
materializam no pecado que cometemos uns contra os outros. Além disso,
precisamos lembrar que, se o conceito de perdão envolve o cancelamento
de uma dívida, isso não garante que as consequências do pecado perdoado
sejam suspensas. Na verdade, quase sempre elas continuam. Por isso,
precisamos perdoar como Deus nos perdoa, dizendo não a qualquer
sentimento de vingança, sabendo que a vingança pertence a Deus (Rm
12.17-21). Percebem como é importante considerar os dois aspectos do
perdão? Assim como Deus perdoa os nossos pecados, não podemos deixar
de perdoar os pecados cometidos contra nós. 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 134.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138.1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A Certeza do Crente.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – Morada Feliz.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
___________________________________________________________________________

HINOS (Novo Cântico)
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.
Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

Salmos 138.1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei
louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia
e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus
inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor, dura
para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 158 do Catecismo Maior – Por quem a Palavra de Deus deve ser pregada?
Resposta: A Palavra de Deus deve ser pregada apenas por aqueles que têm dons suficientes,
e são devidamente aprovados e chamados para o ministério (Ml 2.7; Rm 10.15; 1Co 12.28-29;
Ef 4.11-14; 1Tm 3.2-6; 4.14; 2Tm 2.2).

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.

HINOS (Novo Cântico)
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!
No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e

salteadores; mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por
mim, será salvo; entrará e sairá e achará pastagem (Jo 10.7-9).

