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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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Glorificamos a Deus quando o
servimos. Como vemos nas Escrituras, os anjos do céu estão
sempre glorificando a Deus, porém, sempre dispostos ao seu
serviço. Diante do trono de Deus, os anjos estão prontos para
receber uma missão da parte dele, enviados para serviço a favor
dos que hão de herdar a salvação (Hb 1.14). Você já pensou
nisso? Então não há como deixar de considerar que, se havemos
de herdar a salvação, assim como os anjos, devemos estar
sempre dispostos ao serviço de Deus. Como fazer isso?
Esforçando-nos para saber qual a sua vontade através do estudo
diligente da sua palavra, pela louvação da sua grandeza através
do nosso louvor, e pelas boas obras em favor do próximo,
evidenciando o amor que recebemos de Deus. Pense nisso!
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.
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.
OFERTA ESPECIAL – Como os irmãos sabem, precisamos
levantar uma oferta no valor total de R$ 7.000,00, para pagar
uma cirurgia de uma irmã, e para fazer os trabalhos de
manutenção da nossa Igreja. Pela graça de Deus, já temos o
valor para a cirurgia, R$ 3.000,00, mas ainda não temos o valor
para os trabalhos de manutenção da casa, R$ 4.000,00, serviço
que deve ser feito antes do inverno. Continuamos aguardando
que cada um contribua, conforme a graça recebida de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 15 – Francisco de Assis Rique
(98803-0178); Dia 20 – José Eduardo Cassiano Isidro Gomes
(998786-7432; Dia 22 – Luiz Felipe Dias de Araujo. 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!
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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.

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.

EXISTIMOS PARA A GLÓRIA DE DEUS
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei
tudo para a glória de Deus (1Co 10.31).

Queridos, como as Escrituras nos revelam, o Senhor fez todas as coisas
para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade (Pv
16.4). Nessas todas as coisas, obviamente, está incluída toda a criação,
sejam seres animados, inanimados, nos céus e na terra. Quanto aos
determinados fins, estes têm um fim primeiro e último, que é a glória de
Deus. Agora prestem atenção, irmãos! Se os seres inanimados, e se até
mesmos os perversos criados para o dia da calamidade, mesmo que não
seja fácil compreender esta verdade, glorificam a Deus, o que se pode
esperar de nós, que dizemos ser discípulos de Jesus? Ora, se realmente
fomos salvos, nada mais natural que nos proponhamos, no poder e na
direção do Espírito Santo, uma finalidade exclusiva para nós mesmos, qual
seja a glorificação, a exaltação daquele que nos criou e nos salvou, para
que o mundo saiba acerca de tão grande salvação. Para esclarecer a questão
sobre comer ou não comer determinados tipos de alimentos, Paulo ensinou
aos coríntios que a finalidade da sua existência é a glória de Deus, que isso
é mais importante do que a própria vida, e obviamente, mais importante do
que o alimento que os mantêm com vida, objeto da sua questão. Será que
todos compreendem a finalidade da nossa existência? Será que todos
sabem o que significa glorificar a Deus com a nossa existência? Para
glorificar a Deus a partir da nossa salvação, nós precisamos apreciá-lo,
admirá-lo pelos seus atributos, pelos seus maravilhosos feitos (Sl 8). Para
glorificar a Deus a partir da nossa salvação, nós precisamos adorá-lo,
reverentemente, na beleza da sua santidade (Sl 29.1-2). Para glorificar a
Deus a partir da nossa salvação, nós precisamos amá-lo como ele nos amou
e ordenou (Dt 6.5; Jo 13.34). Observem que o amor a Deus se materializa
no amor ao próximo (1Jo 4.7-8, 19-20), e esse amor deve ser tão gracioso
como o amor de Deus. Finalmente, para glorificar a Deus a partir da nossa
salvação, nós precisamos nos sujeitar a ele, dispostos a sacrificar a nossa
vontade em função da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita Rm
12.2). É assim que os seres angelicais o glorificam, foi assim que o Senhor
Jesus o glorificou, foi assim que os apóstolos o glorificaram, e é assim que
precisamos glorificá-lo, devotando-nos ao seu serviço, materializado no
serviço ao próximo. Todos os santos de Deus que o adoram, conforme
vemos nas Escrituras, inclusive o Senhor Jesus, não o fazem apenas com
palavras, mas servindo-o livremente e de boa vontade. Pois bem, esse
serviço que glorifica a Deus, como podemos ver na Bíblia, além da
dimensão vertical verificada nas nossas afeições aquecidas pelo amor de
Deus, têm que ser vistas na dimensão horizontal, no serviço ao próximo,
conscientes de que tudo é para a glória de Deus. Considerem estas coisas.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 34.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.12-24 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 334 NC – A conversão.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 34.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 - Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.

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!

334 NC - A CONVERSÃO

Santo! Santo! Santo! Todos os 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.

Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.

Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!
Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz

Salmos 119.12-24

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 168 do Catecismo Maior – O que é a Ceia do Senhor?
Resposta: A Ceia do Senhor é o sacramento do Novo Testamento no qual, dando-se e
recebendo pão e vinho, conforme a instituição de Jesus Cristo, é anunciada a sua morte; e os
que dignamente participam dele, alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para sua
nutrição espiritual e crescimento na graça; têm a sua união e comunhão com ele confirmadas;
testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns para
com os outros, como membros do mesmo corpo místico (Mt 26.26-27; 1Co 10.16-21; 11.26).

Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

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.

___________________________________________________________
12 – Bendito és tu, Senhor; ensina-me os teus preceitos.
13 – Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca.
14 – Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas.
15 – Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito.
16 – Terei prazer nos teus decretos; não me esquecerei da tua palavra.
17 – Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra.
18 – Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
19 – Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus mandamentos.
20 – Consumida está a minha alma, por desejar, incessantemente, os teus juízos.
21 – Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos.
22 – Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos.
23 – Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos.
24 – Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros.

HINOS (Novo Cântico)

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor.

Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.
Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e
assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém, que
os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus (Mt 5.19).

