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Departamento Infantil

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Aqueles que não estão alicerçados
na Palavra, facilmente se deixam levar pelas circunstâncias, e
assimilam falsos ensinos, conforme as suas conveniências. Estão
sempre dispostos a receber o que consideram bênçãos dos céus,
aquilo que lhes dá alegria, mas nunca consideram como bênçãos as
aflições prometidas pelo Senhor Jesus (Jo 16.33). Neste caso, diante
das aflições, normalmente perambulam pelas “reuniões de oração”,
e quando não veem seus pedidos atendidos, abandonam a Igreja,
dando um péssimo testemunho do evangelho, o que não ficará sem
a punição divina. Israel é um bom exemplo desta verdade:
Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais;
desviaram-se como um arco enganoso. Deus ouviu isso e se
indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel (Sl 79.57,59).
Aqueles que não estão alicerçados na Palavra, facilmente apostatam
da fé, e caem subjugados sob o domínio de demônios. Pense nisso,
e se esforce para manter-se alicerçado na Palavra de Deus.
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.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA

CURSO DE TEOLOGIA – Após um breve período de férias, as
aulas reiniciaram no dia 18 de janeiro. Alguns irmãos assíduos
continuam faltando, 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.

18:00h - Atendimento
no Gabinete.

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 – Maylcker (8862-0996); Mirlley (88620980); Dia 19 – Valsângela (8670-0152); Dia 25 – Edivânia
(8837-9180. Deus abençoe os seus santos.

18:00h - Atendimento
no gabinete.

QUINTA
15:00h -Atendimento
no Gabinete.

SEXTA

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!

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.

ALICERÇADOS NA PALAVRA
Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e
levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens,
pela astúcia com que induzem ao erro (Ef 4.14).

Queridos, como temos lembrado constantemente, as cartas apostólicas não
têm como objetivo evangelizar no sentido de converter pecadores, mas
evangelizar no sentido de discipular e disciplinar os convertidos, a fim de
firmá-los cada vez mais no conhecimento de Deus, para que não se deixem
influenciar por falsos ensinamentos. Aos crentes, como deixa claro o
apóstolo Pedro, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou em sua
eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de
aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar (1Pe 5.10). Sabemos que
todos estes verbos usados por Pedro se referem à ação da Palavra de Deus
na vida do crente, de modo que o discípulo de Jesus não se deixe envolver
por heresias destruidoras ensinadas pelos falsos mestres (2Pe 2.1).
Convém lembrar ainda, que as heresias, ou mesmo o simples entendimento
errado das doutrinas verdadeiras, são tão destruidoras quanto os mais
horrendos pecados assim classificados pela nossa sociedade. Eis a
importância da evangelização doutrinária feita pelos apóstolos, e ordenada
aos seus discípulos (1Tm 4.16). A ordem do Senhor Jesus aos seus
apóstolos, foi: Fazei discípulos, (...), ensinando-os as guardar todas as
coisas que vos tenho ordenado (Mt 28.19-20). Ora, todos nós, sejamos
pastores ou ovelhas, pais ou filhos, professores ou alunos, sabemos quão
difícil é a tarefa de fazer discípulos. Pois bem, esta é a nossa missão como
pastores, pais, mestres dos nossos filhos e de todos aqueles que estiverem
sob a nossa responsabilidade diante de Deus. Pelo ensino diligente da
Palavra devemos iluminar, edificar, guiar pelo caminho certo, e manter no
caminho aqueles a quem estamos ensinando. Prestem atenção, irmãos! O
mundo inteiro jaz no maligno (1Jo 5.19). Portanto, não podemos duvidar
de que o mundo sedutor, seus falsos mestres, e todas as coisas que nos são
por eles oferecidas tentam desviar-nos do caminho de Deus. É sobre isso
que o apóstolo João também fala com clareza absoluta: Isso que vos acabo
de escrever é acerca dos que vos procuram enganar (1Jo 2.26). Ora, se o
mundo jaz no maligno, a conclusão lógica é que os falsos mestres, mesmo
dentro da Igreja, são agentes do maligno, e tentam nos tirar do Caminho
pela artimanha e pela astúcia com que induzem ao erro. Ouçamos mais
um alerta retumbante de Paulo: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles
que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que
aprendestes, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e, sim, a
seu próprio ventre; e, com suaves palavras e lisonjas enganam os corações
dos incautos (Rm 16.17-18). Percebem, irmãos, como precisamos estar
alicerçados na Palavra? Considerem isto, e se esforcem para aprender.
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 113.1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 78.1-8 (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 144 NC – Segurança e Alegria.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113.1-4 (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.
4 – excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus.
___________________________________________________________________________
Salmos 78.1-8 (Leitura Alternada)
1 - Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha boca.
2 - Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
3 - O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
4 - não o encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e
o seu poder, e as maravilhas que fez.
5 - Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos
pais que os transmitissem a seus filhos,
6 - a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e
por sua vez os referissem aos seus descendentes;
7 - para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas
lhe observassem os mandamentos;
8 - e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração
inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus.

HINOS (Novo Cântico)
14 NC - LOUVOR

HINOS (Novo Cântico)
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

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.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

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.

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 160 do Catecismo Maior – Quantos sacramentos instituiu Cristo sob o Novo
Testamento?
Resposta: Sob o Novo Testamento, Cristo instituiu dois sacramentos: o Batismo e a Ceia do
Senhor (Mt 26.26-27; 28.19; 1Co 11.23-26).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt 7:15-16).

