LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 /98874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Daniel Ferreira – 98836-2512
Francisco Rique – 3225-1665
Iremar Fernandes – 98816-1356
Paulo Martins – 99985-34028

Diáconos
Antônio Moreira
Bruno Castro – 98860-8701
Uinajá Polari – 98886-6785

SAF- Soc. Aux. Feminina
Jane - 3247-5203 // 98867-6606

Departamento Infantil
Elieudes Gomes–98813-0437

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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! A Páscoa era o cerimonial mais
antigo da velha aliança. Ela precedeu a entrega da lei, e foi
instituída antes do sistema sacrificial mosaico, antes de
quaisquer outras festas judaicas. A última páscoa celebrada pelo
Senhor Jesus indicava que a antiga aliança, junto com todos os
elementos cerimoniais a ela inerentes, estava chegando ao fim
com a introdução de uma nova aliança. Dali em diante, o povo
de Deus celebraria uma nova festa que olha para trás, em
memória da obra sumo-sacerdotal do Senhor Jesus, e olha para
frente, enquanto aguarda a sua volta gloriosa para buscar a sua
Igreja. Vem, Senhor Jesus!
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.

A PÁSCOA E O SANGUE DA ALIANÇA
“Então tomou Moisés o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis
aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco” (Êx 24-8).
Queridos, conforme o texto bíblico, após a primeira páscoa para a saída do
Egito, quando a aliança mosaica foi instituída, Moisés solenizou o pacto
sacrificando novilhos, e coletou o sangue deles em bacias. Depois tomou
um hissopo (uma espécie de erva em forma de vassoura), imergiu-o no
sangue e o aspergiu sobre o povo, atirando gotas de sangue sobre a
congregação inteira. Naquela ocasião, Moisés disse as palavras acima, bem
parecidas com as que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos no cenáculo,
por ocasião da última páscoa: isto é o meu sangue, o sangue da [nova]
aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados (Mt
26.28). No entanto, precisamos saber que, se no Antigo Testamento o
derramamento de sangue era um aspecto vital da ratificação da aliança, no
Novo Testamento, o sangue de Cristo serviu a um propósito duplo, porque
o tema da Nova Aliança é a redenção, e derramamento de sangue é um
aspecto essencial da expiação pelo pecado, como podemos ver na carta aos
Hebreus: Sem derramamento de sangue, não há remissão (Hb 9.22).
Claramente, o autor estava se referindo à lei de Moisés, que diz: a vida da
carne está no sangue. Eu vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer
expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação em virtude
da vida (Lv 17.11). Porém, a incompreensão do texto bíblico, infelizmente,
leva a muita superstição sobre o significado do sangue de Cristo. Desde a
antiguidade, muita gente imagina que o sangue de Cristo não era sangue
humano, e sim, o sangue de Deus, o que anula a doutrina da humanidade
de Jesus. Na cabeça de muitas pessoas, inclusive ditas crentes, há alguma
propriedade sobrenatural no sangue de Cristo que o torna espiritualmente
poderoso. Por isso, é comum ouvir pessoas declarando que “o sangue
Cristo tem poder”, como um meio poderoso para anular alguma atividade
de demônios. Infelizmente, isto se tornou uma espécie de “abracadabra
cristão”. Que tristeza! Precisamos compreender que o “poder do sangue”
de Cristo está na libertação da escravidão do pecado, na reconciliação que
ele comprou quando deu a sua vida em lugar de pecadores. As referências
bíblicas sobre o sangue de Cristo falam da expiação que ele ofereceu em
nosso favor pela sua morte. À parte de sua morte, nenhuma quantidade de
mero sangue derramado, mesmo o sangue de Jesus, teria tido qualquer
eficácia para salvar pecadores. Assim, quando a Bíblia fala sobre o sangue
de Cristo, ela usa a expressão como um termo figurado (metonímia) para a
sua morte expiatória. Por isso, na última páscoa, ao instituir a ordenação
da ceia como memorial, o Senhor Jesus fez do cálice de comunhão uma
lembrança dessa verdade para os seus discípulos. Meditem nestas 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 135.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 54 NC – A Chegada do Messias.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.57-72 (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 334 NC – A Conversão.
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)
54 NC - A CHEGADA DO MESSIAS
Cantai! Exultai! O Messias chegou!
Dissiparam-se as trevas, a aurora raiou!

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.

Dai louvores, celebrai-o!
Foi morto na cruz!
Daí louvores, publicai-o:
Já vive Jesus!
Cantai! Exultai! Pelos ímpios sofreu!
Satisfez a justiça e o sangue verteu!
Cantai! Exultai! Temos pleno perdão,
Pois Jesus nos concede real salvação!
Cantai! Exultai! Jesus Cristo nos céus,
Pelos seus intercede à destra de Deus.
Cantai! Exultai! O Senhor voltará!
Triunfante, glorioso, nas nuvens virá!

334 NC - A CONVERSÃO
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.
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!

Salmos 119.57-72
57 - O SENHOR é a minha porção; eu disse que guardaria as tuas palavras.
58 - Imploro de todo o coração a tua graça; compadece-te de mim, segundo a tua palavra.
59 - Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos.
60 - Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos.
61 - Laços de perversos me enleiam; contudo, não me esqueço da tua lei.
62 - Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos.
63 - Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos.
64 - A terra, SENHOR, está cheia da tua bondade; ensina-me os teus decretos.
65 - Tens feito bem ao teu servo, SENHOR, segundo a tua palavra.
66 - Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos.
67 - Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra.
68 - Tu és bom e fazes o bem; ensina-me os teus decretos.
69 - Os soberbos têm forjado mentiras contra mim; não obstante, eu guardo de todo o coração
os teus preceitos.
70 - Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo; mas eu me comprazo na tua lei.
71 - Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
72 - Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata.

HINOS (Novo Cântico)

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
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.
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!
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.

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
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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 180 do Catecismo Maior – O que é orar em nome de Cristo?
Resposta: Orar em nome de Cristo é, em obediência ao seu mandamento, e em confiança nas suas
promessas, pedir a misericórdia por amor dele, não por mera menção de seu nome, porém
derivando de Cristo e sua mediação, o nosso ânimo para orar, a nossa coragem, força e esperança
de sermos aceitos em oração (Dn 9.17; Mt 7.21; Lc 6.46; Jo 14.13-14; Hb 4.14-16; 1Jo 5.13-15).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me convém conduzi-las;
elas ouvirão a minha voz; então haverá um rebanho e um pastor (Jo 10.16).

