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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!!! Um dos argumentos que
comprovam a veracidade da Bíblia é a sua imparcialidade no
relato de fatos que comprometem a reputação dos seus heróis.
Quem, a não ser alguém inspirado por Deus, escreveria uma
história maculando a sua própria reputação? Por exemplo,
Moisés registra o seu tolo pecado de desobediência ao Senhor,
motivo pelo qual foi barrado de entrar na terra prometida; Davi
relata o próprio adultério, além do crime de assassinato do
homem traído por ele; Jonas confessa a sua xenofobia, horror
aos Assírios, que o levou a desobedecer a Deus; Pedro relata a
própria covardia ao negar Cristo vergonhosamente. Ora, como
conhecemos a nossa natureza pecaminosa, e a nossa necessidade
de ser elogiados, se não fossem conduzidos pelo Espírito Santo,
estes homens de Deus teriam omitido seus pecados tão
vergonhosos. 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 – Pela graça de Deus, já temos a metade
do valor (R$ 2.000,00) para os trabalhos de manutenção da casa.
Ainda precisamos de mais R$ 2.000,00, já que a obra foi orçada
em R$ 4.000,00. Lembrando que o serviço deve ser feito antes
do inverno, continuamos aguardando que cada um contribua
conforme a graça recebida de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Lílian Nóbrega (999480907); Dia 11 – José Fábio (3225-8820); Dia 25 – Ester
Pretos (98865-3090; 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.

A MARAVILHOSA PALAVRA DE DEUS
Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade (Jo 17.17).
Queridos, creio que todos conhecem as afirmações de que a Bíblia é a
palavra de Deus, e que a palavra de Deus é a verdade. Pois bem, então que
importância tem a Bíblia em nossas vidas? Que lugar ela ocupa em nosso
dia a dia? Será que consideramos o fato de que o Senhor Jesus, momentos
antes de ser traído e preso para ser morto na cruz, ao demonstrar o seu
cuidado com a santidade dos seus discípulos, ora ao Pai pedindo que os
santifique, e o instrumento indicado é a sua palavra? A Bíblia é realmente
a palavra de Deus! Vejamos alguns dados: Seguramente, a Bíblia é o livro
mais hostilizado e atacado na história da humanidade, tendo sido decretada
a sua extinção várias vezes pelas potestades da terra, e prosperou de forma
sobrenatural. Através de um povo eleito, Deus preservou a sua palavra, de
forma que ela chegasse a nós impoluta, isenta de corrupção. Nos dias do
Senhor Jesus o cânon do Velho Testamento já estava fechado, e em
nenhum momento ele apontou qualquer discrepância nas Escrituras
Sagradas organizadas e canonizadas como a palavra de Deus. Jesus sabia
que as Escrituras, embora organizadas por homens, eram realmente a
palavra de Deus, isenta de contaminações por quaisquer tendências
humanas. O próprio conteúdo das Escrituras está muito além da nossa
compreensão, a não ser que seja divinamente revelado. Vejamos algumas
revelações incompreensíveis, e por isso mesmo, de manipulação humana
improvável: Quem poderia conceber que Deus, o eterno, o criador de todas
as coisas tomaria forma de criatura, nascido de uma virgem? Quem poderia
conceber que aquele bebê indefeso em uma manjedoura, é o Senhor do
universo, o mesmo que troveja nos céus e faz tremer a terra, que conhece
cada estrela e a chama pelo nome? Quem poderia conceber que, uma vez
nascido homem, o Senhor da vida haveria de morrer? Quem poderia
conceber que, como homem, o Senhor da glória haveria de ser humilhado
até a morte, e morte de cruz? Quem poderia conceber que esta foi uma
determinação eterna do próprio Deus, para que o pecado fosse punido
completamente, a fim de ser perdoado completamente? Quem poderia
conceber tais coisas se não fossem reveladas nas Escrituras Sagradas? E,
uma vez reveladas estas coisas, quem pode compreendê-las e aceitá-las se
não for pela ação do Espírito Santo que as inspirou? O Espírito Santo é
Deus inspirando a sua palavra em homens santos chamados para essa
finalidade. Por isso, o conteúdo das Escrituras é a puríssima palavra de
Deus (Sl 119.140). A Bíblia é tão cheia de santidade, bondade e justiça que
não poderia ter sido inspirada por mais ninguém, a não ser Deus. A palavra
de Deus é tão pura que é capaz de purificar os que a observam atentamente.
É por isso que o Senhor Jesus pede ao Pai que santifique os seus discípulos
na palavra. 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 34.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.105-120 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 121 NC – Perfeição.
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)
52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!

HINOS (Novo Cântico)
Neste mundo havemos, crentes,
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

Salmos 119.105-120 (Leitura Alternada)
105 - Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos.

106 - Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos.
107 - Estou aflitíssimo; vivifica-me, SENHOR, segundo a tua palavra.
108 - Aceita, SENHOR, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos.
109 - Estou de contínuo em perigo de vida; todavia, não me esqueço da tua lei.
110 - Armam ciladas contra mim os ímpios; contudo, não me desvio dos teus preceitos.
111 - Os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração.
112 - Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até ao fim.
112 - Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei.
114 - Tu és o meu refúgio e o meu escudo; na tua palavra, eu espero.
115 - Apartai-vos de mim, malfeitores; quero guardar os mandamentos do meu Deus.
116 - Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva; não permitas que a minha
esperança me envergonhe.
117 - Sustenta-me, e serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos.
118 - Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles.
119 - Rejeitas, como escória, todos os ímpios da terra; por isso, amo os teus testemunhos.
120 - Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos.

121 – PERFEIÇÃO
147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração.
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,

Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,
Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 183 do Catecismo Maior – Por quem devemos orar?
Resposta: Devemos orar por toda a Igreja de Cristo na terra, pelos magistrados e outras
autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos, e pelos
homens de todas as classes, pelos vivos e pelos que ainda hão de nascer; porém, não devemos orar
pelos mortos, nem por aqueles que se sabe terem cometido pecado para a morte (Mt 5.44; Jo 17.20;
Ef 6.18;1Tm 2.1-2; 2Ts 3.1; Tg 5.16; 1Jo 5.16).

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).

