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Presbíteros
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Iremar Fernandes – 98816-1356
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Diáconos
Antônio Moreira
Bruno Castro – 98860-8701
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Departamento Infantil
Elieudes Gomes–98813-0437

Escola de Artes
Glaucinha - 3507-1899
Selma – 98792-4150
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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!!! Se Jesus fosse apenas um bom
mestre que, através do Sermão do Monte, deixou ensinamentos
éticos e morais a fim de que tivéssemos vida em abundância neste
mundo, então ele teria falhado. Outros mestres reconhecidos pela
humanidade também fizeram isto, como Moisés, Buda, Maomé,
Confúcio, Gandhi, Dalai Lama entre outros. Se igualarmos Jesus a
estes outros mestres, então ele não tem muita coisa a acrescentar,
no que se refere a nos conferir vida vitoriosa, como ensina o falso
evangelho. A promessa do evangelho verdadeiro não é apenas
melhorar a nossa vida, mas nos conceder vida a partir da morte de
Jesus, e que triunfaremos sobre a morte para compartilhar a sua vida
por meio da ressurreição. Esta é a vida abundante que o evangelho
de Cristo nos garante. Reflita muito sobre esta verdade!
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 Rique (988030178); Dia 20 – José Eduardo C. Isidro Gomes (9987867432; Dia 22 – Luiz Felipe de Araújo; Dia 25 – Ester Pretos
(Austrália). 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 EVANGELHO QUE TRANSFORMA
Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, e também do grego (Rm 1.16).

Queridos, como sabemos, a mensagem do Cristianismo é o evangelho da
salvação em Cristo Jesus. A questão é: que mensagem tem sido proclamada
sob o título de evangelho? Sem nenhuma dúvida, uma mensagem que tenta
transformar pessoas más em pessoas boas, uma mensagem que apenas
tenta melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui neste mundo caído.
Ora, este é o objetivo básico de todas as religiões, e de todas as correntes
filosóficas humanistas, tenham elas um deus, vários deuses, ou nenhum
deus. Também não há quem possa discordar que, independentemente de
cultura ou religião, todos os seres humanos, em todos os tempos, enfrentam
um dilema existencial: sabemos que deveríamos viver de determinada
maneira, e não conseguimos viver como deveríamos. A única explicação
para esse fenômeno está registrada na Bíblia, no livro de Gênesis, na queda
de nossos primeiros pais Adão e Eva (Gn 3). A partir da Queda perdemos
a comunhão com Deus, e já não somos capazes de fazer a sua vontade, e
nem mesmo a nossa, como deveríamos fazer. Vejam em que situação
desesperadora o pecado colocou a humanidade. Se não conseguimos
cumprir as nossas próprias leis, se não conseguimos cumprir os nossos
próprios códigos morais pessoais, como poderemos imaginar ser possível
cumprir as leis de Deus, simplesmente adotando um evangelho humanista
que apenas ensina boas formas para se alcançar vitórias terenas? Sem
dúvida, este não é o evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que nele crê. O evangelho que transforma, diferentemente
do que ensinam as outras religiões ou correntes filosóficas, inclusive o
falso evangelho humanista, é aquele que mostra a total incapacidade
humana, e aponta o único meio divino para a salvação, a saber, o Senhor
Jesus, o Cristo de Deus (At 4.12; 1Tm 2.5). Somente quando Deus, pela
sua graça, nos dá a revelação de que, a partir da queda de nossos primeiros
pais, existimos em estado de rebelião contra ele, e que só poderemos voltar
a um relacionamento correto, à comunhão com o Pai, pela mediação do
Filho, então o evangelho terá iniciado a sua ação transformadora em nossas
vidas de pecadores (Ef 2.8-9; Rm 10.17). Portanto, o Cristianismo começa
não com esforço moral, como ensina o evangelho humanista, mas como
uma confissão humilde de que não podemos satisfazer às santas exigências
da lei de Deus, e com uma rendição de todo o nosso ser ao único e
suficiente Salvador designado por Deus, o nosso Senhor Jesus. O Deus
Filho tomou forma humana, e por meio da sua morte na cruz ele nos trouxe
de volta a um relacionamento harmonioso com o Pai. Este é o evangelho
que transforma. 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 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas Divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.41-56 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 336 NC – Transformação.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9.1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 – Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.
___________________________________________________________________________
Salmos 119.41-56
41 - Venham também sobre mim as tuas misericórdias, SENHOR, e a tua salvação, segundo a
tua promessa.
42 - E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra.
43 - Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos.
44 - Assim, observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre.
45 - E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos.
46 - Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei.
47 - Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo.
48 - Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos.
49 - Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar.
50 - O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica.
51 - Os soberbos zombam continuamente de mim; todavia, não me afasto da tua lei.
52 - Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó SENHOR.
53 - De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei.
54 - Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação.
55 - Lembro-me, SENHOR, do teu nome, durante a noite, e observo a tua lei.
56 - Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos.

HINOS (Novo Cântico)
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.

HINOS (Novo Cântico)
Cristo me amou e me livrou!
O seu imenso amor me transformou!
Foi seu poder, o seu querer!
Sim, Cristo, o Salvador, me transformou!
Minha vida, todo o ser,
Quero lhe consagrar!
Ao seu lado vou viver,
O seu amor cantar.
A mensagem transmitir
Aos que perdidos são!
Venham todos já fruir
A salvação!

Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

336 NC - TRANSFORMAÇÃO
Eu, perdido pecador,
Longe do meu Jesus
Me encontrava, sem vigor,
A perecer sem luz.
Meu estado Cristo viu,
Dando-me sua mão,
E salvar-me conseguiu
Da perdição.

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

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 179 do Catecismo Maior – Devemos orar somente a Deus?
Resposta: Sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os
pecados e cumprir os desejos de todos, o único em quem se deve crer e a quem se deve prestar
culto religioso, a oração, que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida por todos a ele
só, e a nenhum outro (1Rs 8.39; Sl 65.2; 145.16,19; Mq 7.18; Lc 4.8; Jo 14.1; At 1.24; Rm 8.27).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo (Jo 7.16-17).

