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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 há uma característica que
demonstra o arrependimento ou a conversão, esta é o temor de
Deus. Pode-se ver claramente pessoas ditas convertidas que
vivem nas igrejas, mas que a sua vida, os seus frutos não
demonstram o temor de Deus. É importante frisar que esse
temor é medo mesmo, temor que leva ao respeito, à obediência
incondicional a Deus, o Criador e Salvador, por causa do seu
poder para fazer perecer no inferno aqueles que não o
obedecem, como o Senhor Jesus encorajou os seus discípulos
(Mt 10.28). Acontece que as pregações de um Deus “bonzinho”
na pessoa de Jesus, incapaz de fazer mal a ninguém, que quer
salvar todo mundo, são falsas pregações, e têm arrastado
multidões para o inferno, inferno que é 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 04 – Lílian Nóbrega (991150666); Dia 11 – José Fábio (3225-8820); Dia 28 – Desiree
Penélope (3225-1656) e Lucas Matias (98796-3316). 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, Valsângela, 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.

ARREPENDIMENTO, TEMOR E VIDA NOVA
Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações
de diante de mim, não mais andarás vagueando. Circuncidai-vos para o Senhor,
circuncidai o vosso coração (...) para que o meu furor não saia como fogo, e arda, e
não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras (Jr 4.1,4).

Queridos, segundo o que geralmente se vê e se ouve na maioria das igrejas
e na televisão, conversão é algo totalmente dissociado do conceito de
arrependimento, algo tão simples e banal que pode ser induzido por um
animador de auditório com o título de pastor. Ora, a palavra
arrependimento significa conversão, volta, mudança de mente e de
propósitos. Logo, não se pode falar em conversão sem arrependimento, já
que são conceitos sinônimos. Ou seja, os verdadeiramente convertidos
sabem que o milagre da conversão inicia com a conscientização da miséria
em que viviam por causa do pecado, o que leva ao temor sincero a Deus, o
Criador ofendido com o pecado, e renova o entendimento de que precisam
voltar-se para Deus, o único que pode salvá-los do inferno, por meio de
Jesus Cristo. Obviamente, isso implica mudança radical de vida, o que a
Bíblia chama de regeneração, vivificação, ressurreição, nova vida, entre
outros termos radicais. Logo, como se pode ver, o arrependimento, ou a
conversão não trata simplesmente de obras externas, de aparências, mas
sim de uma mudança no coração: Circuncidai-vos para o Senhor,
circuncidai o vosso coração. Ou seja, através do profeta, o Senhor Deus
nos diz que, a não ser que a maldade seja desarraigada do nosso coração,
uma suposta conversão não passa de religiosidade hipócrita, o que será
severamente julgado por Deus: para que o meu furor não saia como fogo,
e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras.
Portanto, precisamos considerar que o arrependimento ou a conversão está
intimamente ligada ao sincero temor a Deus, o que levará o pecador
arrependido a saber que foi livrado do severo juízo divino, exclusivamente
pela graça de Deus, em Cristo Jesus. É por isso que, embora as igrejas
tenham abandonado tal pregação, as Escrituras Sagradas, quando exortam
ao arrependimento, geralmente fazem menção do julgamento, como nos
versículos acima. Pois bem, o arrependido, o convertido pelo temor a
Deus, passa a ter horror ao pecado que ofende a Deus, e passa a viver de
modo que agrade a Deus, que o salvou, observando os seus mandamentos
que, pela sua graça, ele deixou registrado nas Sagradas Escrituras, como
por exemplo Sl 34.13-14 e Is 1.16-17. Ou seja, quanto mais o arrependido,
o convertido, no temor do Senhor, se esforça para fazer a sua vontade, mais
ele é fortalecido no Senhor e na força do seu poder (Ef 6.10), demonstrando
os frutos que dele brotam, pelo poder do Espírito Santo que nele passa a
habitar e conduzi-lo em uma vida nova. 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 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.73-88 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 114 NC – Segurança e Alegria.
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 119.73-88
73 - As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram; ensina-me para que aprenda os teus mandamentos.
74 - Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado.
75 - Bem sei, ó SENHOR, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste.
76 - Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo.
77 - Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva; pois na tua lei está o meu prazer.
78 - Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente; eu, porém,
meditarei nos teus preceitos.
79 - Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos.
80 - Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado.
81 - Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação; porém espero na tua palavra.
82 - Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me
haverás de consolar?
83 - Já me assemelho a um odre na fumaça; contudo, não me esqueço dos teus decretos.
84 - Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem?
85 - Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei.
86 - São verdadeiros todos os teus mandamentos; eles me perseguem injustamente; ajuda-me.
87 - Quase deram cabo de mim, na terra; mas eu não deixo os teus preceitos.
88 - Vivifica-me, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 181 do Catecismo Maior – Por que devemos orar em nome de Cristo?
Resposta: O homem, em razão do seu pecado, ficou tão afastado de Deus que a ele não se pode
chegar sem ter um mediador; e não havendo ninguém, no céu e na terra, constituído e preparado
para esta gloriosa obra, senão Cristo unicamente, o nome dele é o único por meio do qual devemos
orar (Jo 14.13; 15.16; Ef 3.12; Cl 3.17; 1Tm 2.5; Hb 7.25-27; 13.15; 1Jo 5.13-15).

HINOS (Novo Cântico)
14 NC - LOUVOR

HINOS (Novo Cântico)
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Grande prova de amor, comunhão no Senhor
Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.

Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei, antes,
aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo (Mt 10.28).

