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IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! O nosso contentamento ou
descontentamento diante das circunstâncias está diretamente ligado
ao nosso conhecimento de Deus. Quando sabemos que Deus
planejou toda a nossa vida, mesmo antes de virmos à existência (Sl
139); quando sabemos que as bênçãos espirituais (Ef 1.3), as quais
orientam o entendimento das bênçãos materiais de que precisamos,
todas elas, umas e outras, já foram providenciadas por Deus desde
a eternidade, não há como deixar de viver para a glória de Deus,
sejam quais forem as circunstâncias. Precisamos aprender com o
salmista (Sl 73.26), e com o profeta (Hc 3.17-18). Precisamos
aprender com o apóstolo Paulo, que certamente aprendeu com eles,
quando nos diz: Tanto sei estar humilhado, como também ser
honrado; de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho
experiência, tanto de fartura, como de fome; assim de abundância,
como de escassez; tudo posso naquele que me fortalece (Fp 4.1213. E estas coisas acontecem para a glória de Deus. Pense nisso!
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h - Escola Bíblica.
18:00h - Culto de
Adoração.

SEGUNDA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não

SEXTA

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.

19:30h - Curso Básico
de Teologia.

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.

EXPEDIENTE
PASTORAL

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).

OFERTA ESPECIAL – Como os irmãos já sabem, precisamos
levantar uma oferta no valor total de R$ 7.000,00. Para pagar uma
cirurgia de uma irmã, R$ 3.000,00, e para fazer os trabalhos de
manutenção da nossa Igreja, R$ 4.000,00. Pela graça de Deus, já
temos o valor para a cirurgia, mas ainda faltam R$ 3.000,00 para
iniciarmos os trabalhos de manutenção da casa, o que deve ser feito
antes do inverno. Que cada um contribua, com a graça de Deus.
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.
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!

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.

NAS MÃOS DO SENHOR
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito (Rm 8.28).

Queridos, conquanto este seja um versículo muito conhecido e apreciado
por muitos irmãos, temos convicção de que ele não é compreendido, uma
vez que é usado fora do seu contexto, e representa pouco ou nada para os
que o recitam apenas como uma espécie de recurso de autoconformismo.
Segundo a revelação do apóstolo aos romanos e a nós sobre o maravilhoso
mistério da salvação, o “bem” de que ele está falando é exatamente a
salvação, para a qual todas as coisas cooperam no sentido de levar o salvo
à glória de Deus. Este é o “propósito” de Deus (v.28), esclarecido logo a
seguir, no versículo 29. Pois bem, uma vez compreendido que o “bem” é a
salvação, sabendo que os propósitos de Deus não podem ser frustrados (Jó
42.1), então “todas as coisas” que nos acontecem, sejam boas ou más
conforme a nossa classificação humana, cooperam para a nossa salvação,
como parte do processo de santificação visando à glorificação, que é o
“propósito” de Deus (v.29). Jó que o diga: temos recebido o bem de Deus,
e não receberíamos também o mal? (Jó 2.10). No final da sua provação,
ele pôde dizer: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te
veem (Jó 42.5). José que também o diga: vendido como escravo pelos
próprios irmãos, traído, depois de passar anos na prisão, pelo conhecimento
dos propósitos de Deus, pôde acalmar os seus apavorados irmãos que o
venderam: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o
tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente
em vida (Gn 50.20). Falando sobre o mal que destruiria Israel, Deus diz
pelo profeta Isaías: Eu formo a luz e crio as trevas; faço a paz e crio o mal;
eu o Senhor, faço todas as coisas (Is 45.7). Através do profeta Amós, o
povo é informado de que o mal que cairia sobre eles provinha de Deus:
Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? (Am 3.6).
Segundo as Escrituras, a destruição de Israel estava dentro dos propósitos
de Deus para trazê-los de volta à obediência, na forma da sua lei, e só um
remanescente escapou. Chorando sobre os escombros de Jerusalém,
Jeremias diz ao que restou do povo: Acaso não procede do Altíssimo assim
o mal como o bem? (Lm 3.38). Irmãos, todas as coisas, sejam boas ou más,
cooperam para o nosso bem, entendido este bem como a salvação. Os
salvos sabem que estão nas mãos do Senhor, sabem que estão sendo
santificados pelo Senhor, e mais, sabem que o resultado final é para a glória
do Senhor. Por isso, os salvos terão a certeza de Paulo, mesmo diante das
adversidades: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir
em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e
Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. (Fp 4.19-20).
Considerem estas coisas, e busquem crescer no conhecimento do Senhor.
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 135.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sulbime.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 172 NC – Chuvas de Bênçãos.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 135.1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Aleluia! Louvai o nome do Senhor; louvai-o servos do Senhor,
2 – vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus.
3 – Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.

HINOS (Novo Cântico)
19 NC - Ó REI SUBLIME
Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!

Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

Salmos 119.1-11

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 165 do Catecismo Maior – O que é Batismo?
Resposta: Batismo é o sacramento do Novo Testamento no qual Cristo ordenou a lavagem com
água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo de nos unir a si
mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue, e da regeneração pelo seu Espírito; da
adoção e ressurreição para a vida eterna; e por ele os batizandos são solenemente admitidos
à Igreja visível e entram em um comprometimento público, professando pertencer inteira e
unicamente ao Senhor. (Mt 28.19; Mc 1.4; Jo 3.5; At 2.41; 22.16; Rm 6.4; Gl 3.26-27; Tt 3.5).

Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.

___________________________________________________________
1 - Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor.
2 - Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração;
3 - não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos.
4 - Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca.
5 - Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos.
6 - Então, não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos.
7 - Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos.
8 - Cumprirei os teus decretos; não me desampares jamais.
9 - De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua
palavra.
10 - De todo o coração te busquei; não me deixes fugir aos teus mandamentos.
11 - Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti.

HINOS (Novo Cântico)

63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,

172 NC - CHUVAS DE BÊNÇÃOS
Chuvas de bênçãos teremos
Pelas promessas de Deus;
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Tantas nós já recebemos,
Outras rogamos a Deus.

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.

Chuvas de bênçãos teremos
Que do Senhor nos virão.
Os pecadores indignos
Graças dos céus obterão.

Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

Chuvas de bênçãos teremos
Manda-nos, pois, ó Senhor.
Dá-nos o gozo dos frutos
Dos teus ensinos de amor!

Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

Chuvas de bênçãos teremos
Chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.

Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito.
Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei
para mim mesmo, para quer onde eu estou estejais vós também (Jo 14.2-3).

