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IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Quando as pessoas oram a
conhecida oração do Pai Nosso, e pedem que Deus as livre do mal,
sem nenhuma dúvida, em quase cem por cento dos casos, estão
pensando em algum tipo de mal que lhes possa sobrevir. Nem de
longe pensam que esse “mal” está relacionado principalmente às
“tentações” da frase anterior para que não se desviem do alvo, que
é a santidade e a glória de Deus, conforme o início e o final da
Oração. O apóstolo Paulo deixa claro o seu entendimento do ensino
do Mestre, quando diz a Timóteo que, além do livramento de
diversos males para que ele fizesse o seu trabalho de evangelista,
pastor e mestre, o foco principal do livramento pedido na oração é
a sua santificação para glória de Deus: O Senhor me livrará também
de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial.
A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém (2Tm 4.18). Como a
revelação de Deus é preciosa, e como nós precisamos do seu poder
e da sua graça para entendê-la! 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.

Elieudes Gomes–98813-0437

Escola de Artes
Glaucinha - 3507-1899
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.

CURSO DE TEOLOGIA – Após um breve período de férias,
as aulas reiniciaram no dia 18 deste mês. Alguns irmãos
assíduos faltaram, e contamos com o seu retorno. Aos que
podem vir, mas ainda não se decidiram, prestem atenção! Não
negligenciem a oportunidade de estudar a Palavra de Deus, a
fim de ensiná-la aos seus filhos.
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.
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, Penha e Geni Falcão, 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.

LIVRA-NOS DA TENTAÇÃO E DO TENTADOR
Pois sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum: pois o
querer o bem está em mim; não, porém, o efetuá-lo (Rm 7.18).

Queridos, chegamos à sexta e última petição da oração ensinada pelo
Senhor Jesus. Que coisa linda! Que sabedoria! Que coerência na ordem
sequencial das petições! Como o nosso Senhor é maravilhoso! Depois de
pedir todas as coisas de que necessitamos tendo em vista a santidade e a
glória de Deus, e não o nosso bem-estar, agora, nesta última petição, somos
ensinados a ver o quanto precisamos do poder de Deus para caminhar em
direção à sua santidade, pela qual pedimos no princípio da oração. Aqui,
nesta última petição, declaramos a nossa absoluta incapacidade de lutar
contra a nossa natureza pecaminosa, contra as ilusões do mundo, e contra
as tentações de Satanás. Precisamos do poder de Deus. Prestem atenção,
irmãos! Se o Senhor não nos livrar das tentações e do tentador, ainda que
recebamos as dádivas pedidas, mesmo alegando que são para a glória do
reino de Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa, elas serão
naturalmente apropriadas no estabelecimento do nosso reino próprio, e
para a nossa própria glória. Como o apóstolo Paulo confessa no versículo
acima, não temos condição de lutar contra as inclinações pecaminosas da
nossa natureza caída; não temos condição de resistir aos encantos do
mundo, muito menos de resistir às tentações de Satanás. Precisamos do
poder de Deus. Por isso, precisamos orar sem cessar rogando a presença
constante desse poder, certos de que, como também ensinou o Senhor
Jesus, sem ele nada podemos fazer (Jo 15.5). Quando assimilamos os
ensinamentos do Mestre, compreendemos que a oração do Pai Nosso,
observadas todas as suas petições, deve ser um fluir constante em nossas
vidas, a fim de que estejamos sempre protegidos pelo poder de Deus. É por
isso e para isso que Jesus também ensina: vigiai e orai para que não entreis
em tentação (Mt 26.41). Esta última petição para que Deus nos livre das
tentações e do tentador, como o apóstolo Paulo aprendeu, nos lembra de
que somos miseráveis pecadores, e da nossa necessidade diária do poder e
da graça de Deus, não apenas na provisão material, mas também, e
principalmente, no sustento espiritual. Esta é a condição para que
estejamos sempre focados na santidade e na glória de Deus, de sorte que
as dádivas pedidas e recebidas sirvam para evidenciar e testemunhar a
preciosidade do nosso Deus, e as maravilhas que ele faz em nossas vidas e
através de nossas vidas. Por isso, a última parte da oração, mesmo que não
esteja confirmada no Evangelho de Lucas, não conste dos manuscritos
mais antigos, nem na Bíblia Hebraica e na Bíblia Católica, acertadamente
foi acrescentada como uma conclusão natural e necessária, com base na
revelação de Deus (1Cr 29.11-13), para que não reste qualquer dúvida de
que a glória pertence somente a Deus. Aleluia! Oremos com entendimento!
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 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3.1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.
______________________________________________________________________

HINOS (Novo Cântico)
42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 159 do Catecismo Maior – Como a Palavra de Deus deve ser pregada por aqueles
que para isso são chamados?
Resposta: Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da Palavra devem pregar a sã
doutrina, diligentemente, em tempo e fora de tempo; claramente, não em palavras persuasivas
de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder; fielmente, tornando
conhecido todo o conselho de Deus; sabiamente, adaptando-se às necessidade e às
capacidades dos ouvintes; zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as
almas do seu povo; sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter,
edificar e salvar as almas (Jr 23.28; Jo 7.16; 1Co 2.4; 2Co 2.17; 1Tm 4.16;2Tm, 4.2; Tt 2.1,7,8).

Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

Provérbios 3.1-12 (Leitura Alternada)
1 - Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos;
2 - porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
3 - Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua do
teu coração
4 - e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
5 - Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal;
8 - será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos.
9 - Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
10 - e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
11 - Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
12 - Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.

HINOS (Novo Cântico)

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO
Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus

ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus; mas agora
o meu reino não é daqui (Jo 18.37).

