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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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Há muitos ensinamentos de Jesus
aos seus discípulos, os mesmos que foram comissionados como
apóstolos, portanto, aqueles que receberam uma graça e uma
responsabilidade muito maior do que a nossa, e que achamos uma
ofensa se forem dirigidos a nós. Por exemplo, arrependam-se! Nós,
os ditos crentes, precisamos nos arrepender de que, se já somos
salvos? Esta é a concepção geral, ainda que não dita claramente. A
eles também foi ordenado que, se necessário, deixassem pai, mãe,
filho, filha, enfim, familiares, por causa da glória de Deus (Mt
10.37). Quem estará disposto a obedecer? Por causa da glória de
Deus, em casos de desobediência obstinada à sua Palavra, devemos
agir como se o filho deixasse de ser filho, ou como se o pai deixasse
de ser pai (Mt 12.48-49). Nosso Deus é justo e terrível assim!

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 Araújo. 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.

O PERIGO MORTAL DA HIPOCRISIA
Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória; mas o que procura
a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça (Jo 7.18).

Queridos, como temos insistido em ensinar, segundo a palavra de Deus,
precisamos estar conscientes de que, como Jesus, desejamos a glória de
Deus. Se este não for o desejo mais profundo do nosso coração, se o nosso
alvo primeiro e último não for a glória de Deus, o autoengano do pecado
nos levará a buscar a nossa própria glória, mesmo jurando que a nossa
vontade é glorificar a Deus. Todas as pessoas que agem assim são rotuladas
pelo Senhor Jesus como hipócritas, tendo os fariseus como o padrão de
hipocrisia institucionalizada dentro da Igreja. E olhem que isso não é
novidade. Desde o primeiro rei de Israel, Saul, mesmo tendo desobedecido
claramente às ordens de Deus a ele entregues pelo profeta Samuel, “jurou
de pés juntos” que tinha executado as palavras do Senhor (1Sm 15.13).
Todos nós sabemos o fim de Saul. Foi rejeitado por Deus, e afundou até às
trevas do suicídio. Na Igreja não é diferente, e o caso de Ananias e Safira
(At 5) é bastante ilustrativo. Certamente eles, assim como Saul, enganados
pelo pecado, acharam que estavam glorificando a Deus com a sua atitude
hipócrita. Irmãos, o autoengano do pecado é tão destrutivo, que lemos
relatos como estes, e não nos identificamos com os personagens citados,
mesmo agindo de forma semelhante. Quantos irmãos só fazem alguma
coisa por alguém, ou pela Igreja, “se...”. Eu contribuo, “se...; eu participo,
“se...”; eu dou, “desde que...”; Deus disso isso, “mas...”. O que é isso, senão
a mais clara manifestação de desejo de glória própria? Esta é a principal
característica do hipócrita, tão clara e abundantemente denunciada e
condenada pelo Senhor Jesus. O hipócrita, mesmo jurando o contrário, está
focado na sua própria glória, e por isso é desmascarado e condenado por
Deus, como aconteceu com o Saul, os fariseus, Ananias e Safira. Para que
os seus discípulos não caiam no autoengano do pecado, para que não
busquem a glória própria tendo como modelo de hipocrisia os fariseus, o
Senhor Jesus lhes ensina: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante
dos homens, com o fim de serdes vistos por eles; doutra sorte não tereis
galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não
toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas
ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles
já receberam a recompensa (Mt 6.1-2). Irmãos, não pode haver um ensino
mais claro do que este para o perigo mortal da hipocrisia, lembrando que
ele vale para o caso de orações públicas, pregações, e toda sorte de
manifestações que visem à glória do homem. Vejam a consequência final:
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, como
eles receberam a glória que buscaram, não há mais que se esperar qualquer
participação na glória de Deus. Considerem estas coisas, e arrependam-se!
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 47.6-7 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 47 NC – Louvor Glória.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.25-40 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 266 NC – Rude Cruz.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS (Novo Cântico)
47 NC - LOUVOR E GLÓRIA

266 NC - RUDE CRUZ

Louvamos-te ó Deus, pelo dom de Jesus
Que, por nós, pecadores, morreu sobre a cruz.

Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu seu que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.

Aleluia! Toda a glória te rendemos, Senhor!
Aleluia! Tua graça imploramos. Amém.
Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz

Que brilhando nas trevas a Cristo conduz.
Louvamos-te, ó Deus, por teu filho Jesus,
Que foi morto, mas vive no reino da luz.
Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor:
Dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor.

Salmos 47.6-7 (Leitura Uníssona)
6 - Salmodiai a Deus, cantai louvores; salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores.
7 - Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico.

___________________________________________________________

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS

Salmos 119.12-24

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.

25 – A minha alma está apegada ao pó: vivifica-me segundo a tua palavra.
26 – Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste: ensina-me os teus decretos.
27 – Faze-me atinar com os caminhos dos teus preceitos; e mediarei nas tuas maravilhas.
28 – A minha alma de tristeza verte lágrimas; fortalece-me segundo a tua palavra.
29 – Afasta de mim o caminho da falsidade, e favorece-me com a tua lei.
30 – Escolhi o caminho da fidelidade; decidi-me pelos teus juízos.
31 – Aos teus testemunhos e apego; não permitas, Senhor, seja eu envergonhado.
32 – Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração.
33 – Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim.
34 – Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei; de todo o coração a cumprirei.
35 – Guia-me pelas veredas dos teus mandamentos, pois nela me comprazo.
36 – Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça.
37 – Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho.
38 – Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem.
39 – Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons.
40 – Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos; vivifica-me por tua justiça.

HINOS (Novo Cântico)

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!

Sim eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia, em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!
Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus
Ao calvário humilhante baixou,
Nessa cruz, para mim,
Há mistério sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nessa Cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz,
Dela vêm graça e luz,
Para minha santificação.

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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 178 do Catecismo Maior – O que é oração?
Resposta: Oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o
auxílio do seu Espírito, e com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento e
suas misericórdias (Sl 32.5-6; 62.80; Dn 9.4 Jo 16.23-24; Rm 8.26; Fp 4.6 ).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar
a sua vida em resgate por muitos (Mc 10.45).

