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Presbíteros
Daniel Ferreira – 98836-2512
Francisco Rique – 3225-1665
Iremar Fernandes – 98816-1356
Paulo Martins – 99985-34028

Diáconos
Antônio Moreira
Bruno Castro – 98860-8701
Uinajá Polari – 98886-6785

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

Departamento Infantil

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Quando entendemos a salvação de
forma mais profunda, descobrimos que o foco principal da Igreja
não é fazer missões, como normalmente se ensina. O foco principal
da Igreja é adorar a Deus. Fazer missões, ou evangelizar com as
nossas vidas de santidade, simplesmente deve ser consequência
natural da nossa adoração para louvor da glória de Deus. Portanto,
precisamos considerar se, no afã de “fazer missões”, não estamos
mais focados no que nós podemos fazer pelo “reino de Deus”, via
de regra transformado em reino dos homens, sem demonstrar
claramente, através de uma vida de santidade o que Deus já fez por
nós em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Se este não for o
ponto de partida, tudo quanto for feito, mesmo que em nome de
Deus e supostamente para a sua glória, não passa de idolatria,
abominação ao Senhor. Igreja missionária é aquela que adora a
Deus, proclamando a mensagem de quem é Jesus, o Messias de
Deus, e a vitória que ele conquistou por nós. 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

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

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.

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

QUINTA
15:00h -Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
ANIVERSARIANTES –
Dia 08 – Milena (8650-2004);
Silvinha (3043-8857); Dia 09 – Júnia (8826-3019); Dia 14 –
Hélder (3225-8820); Dia 16 – Lorena (3506-3373); Assíria
(3506.3373); Dia 18 – Maylker (8862-0996); Mirlley (88620980); Dia 19 – Valsângela (8670-0152); Dia 25 – Edivânia
(8837-9180. 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, Ivone, Kallyane, 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!

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.

VERDADE OBJETIVA, OU SUBJETIVISMO?
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade Deus (Rm 12.2).

Queridos, como sabemos, a Bíblia é a revelação objetiva da vontade de
Deus aos homens criados à sua imagem e semelhança, porém, caídos em
pecado. Mas, esta verdade revelada só é iluminada no entendimento dos
eleitos de Deus, justificados e adotados em Cristo Jesus, e santificados pelo
Espírito Santo, exatamente para que substituam as suas verdades subjetivas
e pecaminosas pela verdade objetiva e santa de Deus. É isso que Paulo quer
dizer no versículo acima. Portanto, diferentemente do que muitos ditos
crentes imaginam, e naturalmente agem, aqueles que realmente foram
salvos não têm a opção de escolher fazer qualquer coisa segundo pensam,
discordando do que está claramente ordenado ou ensinado nas Escrituras.
O mandamento é: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento (Lc
10.27). Ou seja, esse amor ordenado deve ser consequência natural da
salvação e do pleno conhecimento de Deus, na medida em que ele mesmo
se revela aos salvos nas Escrituras. Logo, o salvo não pode fazer opção
entre teologia, que é o conhecimento objetivo de Deus, e suas experiências
emocionais subjetivas. O salvo não pode escolher entre deixar claras as
suas convicções teológicas, mesmo que isso lhe custe a fama de radical, e
“ser gentil” para não desagradar os que preferem as suas verdades
subjetivas. O salvo é nova criatura, com novo coração, nova alma, nova
força e novo entendimento: eis que tudo se fez novo (2Co 5.17). Portanto,
o salvo compreenderá pelo ensino de um pastor mestre, conforme as
Escrituras, estas verdades teológicas básicas: Deus é o soberano criador,
santo, amoroso, justo, e criou todas as coisas perfeitas. Porém, em seu
propósito soberano que não entendemos, o homem criado à sua imagem e
semelhança caiu em pecado, corrompendo momentaneamente toda a
criação. Digo momentaneamente, porque, no plano eterno de Deus, a
redenção também já foi providenciada desde a eternidade. Na plenitude do
tempo Deus mandou o Filho, Jesus, consumar a obra da redenção na cruz
do calvário, ressuscitando ao terceiro dia, e retornando à sua glória até o
dia em que virá redimir definitivamente toda a criação de Deus. Enquanto
esse dia não chega, o Espírito Santo foi dado à Igreja, aos salvos, para que,
pela sua ministração, todos os eleitos do Pai sejam alcançados pela
pregação do evangelho da salvação. Logo, o salvo não pode viver de forma
subjetiva, e sim, segundo a verdade objetiva de Deus, a partir da nova vida
recebida pela graça. O salvo adora a Deus porque já faz parte da redenção
objetivamente redimida por ele 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.

Oração Dedicatória (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 117.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 54 NC – A Chegada do Messias.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 19.7-14 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 114 NC – Brilho Celeste.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 198 NC – Salvação Graciosa.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 117.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos.
2 - Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para
sempre. Aleluia!

HINOS (Novo Cântico)
54 NC - A CHEGADA DO MESSIAS
Cantai! Exultai! O Messias chegou!
Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou!

Cantai! Exultai! Pelos ímpios sofreu!
Satisfez a justiça e o sangue verteu!
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!

Pergunta nº 159 do Catecismo Maior – O que se exige dos que ouvem a Palavra pregada?
Resposta: Exige-se dos que ouvem a Palavra pregada que atendam a ela com diligência,
preparação e oração; que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem; que recebam a
verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a Palavra de Deus; que meditem
nela e conversem a seu respeito uns com os outros; que a escondam nos seus corações e
produzam os devidos frutos em sua vida (Dt 6.6-7; Sl 119.11; At 17.11; 1Ts 2.13; Hb 2.1; Tg 1.25;
1Pe 2.1-2).

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!

114 NC – BRILHO CELESTE

Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.

Peregrinando por sobre os montes
E pelos vales, sempre na luz,
Cristo promete nunca deixar-me,
“Eis-me convosco” – disse Jesus.

Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!

Brilho celeste! Brilho celeste!
Enche a minha alma, glória do Céu!
Aleluia! Sigo cantando,
Dando louvores, pois Cristo é meu!

Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

Salmos 19.7-14 (Leitura Alternada)

SÍMBOLOS DE FÉ

A luz bendita me vai guiando
Em meu caminho para a Mansão;
Mais e mais perto, seguindo o Mestre,
Possuo o gozo da salvação.

Dai louvores, celebrai-o!
Foi morto na cruz!
Dai louvores, publicai-o:
Já vive Jesus!

_______________________________________________________________________________

7 - A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria
aos símplices.
8 - Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e
ilumina os olhos.
9 - O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente, justos.
10 - São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do
que o mel e o destilar dos favos.
11 - Além disso, por eles se admoesta o teu servo; em os guardar, há grande recompensa.
12 - Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
13 - Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine; então, serei irrepreensível
e ficarei livre de grande transgressão.
14 - As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,
Senhor, rocha minha e redentor meu!

HINOS (Novo Cântico)

Se vejo sombras por toda parte,
O Salvador não hão de ocultar!
Pois Cristo é luz que nunca se apaga,
Bem ao seu lado sempre hei de andar.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim

como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço
(Jo 15.10).

