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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 não confiarmos que Deus é
verdadeiro, ou melhor, que ele é a própria verdade em essência,
então não podemos confiar totalmente em mais nada. Como
afirmou o Senhor Jesus, é mais fácil passar o céu e a terra do
que cair um til sequer da Lei (Lc 16.17). Como isso nos dá
segurança! Mesmo sabendo que a verdade do homem falha, a
verdade Deus jamais falhará. Por isso, devemos esperar nas
promessas de Deus para os seus eleitos. Como afirma o profeta
Jeremias, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a
alma que o busca (Lm 3.25). Então, sabendo que Deus é a
verdade, podemos confiar que ele não mudará qualquer palavra
que saiu dos seus lábios, e ele prometeu: De maneira alguma te
deixarei, nunca jamais te abandonarei (Hb 13.5). Pense nisso, e
adore a Deus obedecendo à sua palavra!
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.
MANUTENÇÃO DA NOSSA CASA – Como este ano não
houve período de estiagem entre verão/outono/inverno,
aguardaremos o fim do inverno para os trabalhos de manutenção
da nossa casa. Na ocasião solicitaremos aos irmãos o valor que
ainda falta para a obra.
ANIVERSARIANTES – Dia 06 - Marcos Martins (999260450); Dia 16 - Michael Ferreira (98765-4667). Deus abençoe
os seus santos.
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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
ORAÇÕES – Conquanto haja vasto ensinamento apostólico
sobre orar uns pelos outros, há pouco ensinamento bíblico sobre
como devemos orar. Somente o Senhor Jesus trata desse assunto
(Mt 6.5-15). Tiago diz categoricamente que não sabemos orar
como convém (Tg 4.3), e que devemos orar confessando os
pecados uns aos outros, para que sejamos curados (Tg 5.16).
Resta-nos obedecer à palavra de Deus.
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida
de todos vocês. Voltem sempre!

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 VERDADE DE DEUS
Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa
a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante
duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento
tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança
proposta (Hb 6:17-18).

Queridos, a verdade de Deus, em princípio, precisa ser vista em sentido
real e físico, já que Deus é a própria verdade. Deus é o padrão da verdade,
e não pode haver nada verdadeiro, senão o que está em Deus, ou vem de
Deus. Por ser a verdade, podemos afirmar com Moisés, que suas obras são
perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo; Deus é fidelidade, e
não há nele injustiça: é justo e reto (Dt 32.4). Podemos glorificá-lo com o
salmista: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente
e grande em misericórdia e em verdade (Sl 86.15). Por ser verdadeiro em
seu ser, Deus não pode deixar de ser compassivo, gracioso, paciente,
misericordioso, assim como não pode deixar de ser justo e irado contra o
pecado e o pecador impenitente. Como sabemos, Deus é onipotente, e por
ser verdadeiro, podemos afirmar com Paulo, plenamente convictos de que
Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu (Rm 4.21). Portanto,
como Deus é poderoso e verdadeiro, podemos confiar que, assim como ele
prometeu que pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os
nossos pecados nas profundezas do mar (Mq 7.19), também podemos
confiar que Deus parte a cabeça dos seus inimigos, e o cabeludo crânio do
quem anda nos seus próprios delitos (Sl 68.21). Podemos confiar que Deus
julgará os impuros e adúlteros (Hb 13.4). Podemos confiar que Deus fará
chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será
parte do seu cálice (Sl 11.6). Deus fez isso com Sodoma e Gomorra, assim
como cumpriu todas as suas ameaças contra Israel, o seu povo eleito, que
vivia em pecado deliberado. Ora, se conhecemos o nosso Deus e sabemos
que ele é a verdade, então não devemos ter dúvida de que ele é verdadeiro
tanto nas promessas de bênçãos quanto nas ameaças de maldições. Esse
conhecimento de Deus deve nos incentivar a ser verdadeiros como ele é,
verdadeiros em nossas palavras e atitudes, para que o seu nome seja
glorificado em nós, e através de nós. Se afirmamos que somos crentes,
devemos ser verdadeiros em nossa profissão de fé, de forma que as nossas
ações combinem com as nossas palavras. Se afirmamos que somos crentes,
a cada dia devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em
justiça e retidão, procedentes da verdade (Ef 4.24). Se afirmamos que
somos crentes, então lancemos mão da esperança proposta, e ajamos como
filhos da promessa, filhos que não mentem (Is 63.8). Assim, vivendo
segundo a verdade imitamos o nosso Pai, e quando ele vê a própria imagem
em nós, isso alegra o seu coração. 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 33.1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 47 NC – Louvor e Glória.
Leitura Bíblica Alternada – Romanos 12.9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – Encorajamento.
Oração intercessória.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 180 NC – Amor Fraternal.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS LITÚRGICOS
47 NC - LOUVOR E GLÓRIA
Louvamos-te ó Deus, pelo dom de Jesus
Que, por nós, pecadores, morreu sobre a cruz.
Aleluia! Toda a glória te rendemos, Senhor!
Aleluia! Tua graça imploramos. Amém.

Romanos 12:9-19 (Leitura Alternada)
9 - O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem.
10 - Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns
aos outros.
11 - No zelo, não sejais remissos; sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor;
12 - regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes;
13 - compartilhai as necessidades dos santos; praticai a hospitalidade;
14 - abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
15 - Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
16 - Tende o mesmo sentimento uns para com os outros; em lugar de serdes orgulhosos,
condescendei com o que é humilde; não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
17 - Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens;
18 - se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens;
19 - não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira; porque está escrito: A mim
me pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor.

Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

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 33.1-4 (Leitura Uníssona)
1 – Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem louvá-lo.
2 - Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas.
3 - Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo.
4 - Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel.
_______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGUCOS

209 – ENCORAJAMENTO
Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás no podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

180 NC - AMOR FRATERNAL
Jesus, Pastor amado! Louvamos-te hoje aqui,
Unidos pela graça, um corpo só em ti.
Contendas e malícias, que longe de nós vão,
Nenhum desgosto impeça a nossa santa união,
Família unida somos, família de Jesus!
Iluminados todos da mesma santa luz.
A mesma fé nos une num só divino amor,
E cheios de alegria servimos ao Senhor.
Num só caminho estreito Deus mesmo nos conduz,
Só temos esperança no Salvador Jesus!
Sua morte preciosa a todos vida traz;
E pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz.

Pois sendo resgatados por um só Salvador,
Vivamos sempre unidos por mais ardente amor!
Com simpatia olhando os erros de um irmão,
Cuidando de ajudá-lo com branda compaixão.
Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar;
E, como tu fizeste, também a perdoar!
Pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor!
Unidos, graças damos por teu imenso amor

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 196 do Catecismo Maior – O que pedimos na conclusão da Oração do Senhor?
Resposta: A conclusão da Oração do Senhor, que é: “Porque teu é o reino e o poder e a glória para
sempre. Amém”, nos ensina a reforçar as nossas petições com argumentos que devem ser derivados,
não de qualquer mérito que haja em nós ou em qualquer outra criatura, mas de Deus; e ajuntar
louvores às nossas orações, atribuindo a Deus, unicamente, a soberania eterna, onipotência e
gloriosa excelência; em virtude do quê, como ele pode e quer socorrer-nos, assim nós, pela fé,
estamos animados a instar com ele a que atenda aos nossos pedidos, e a confiar tranquilamente que
assim o fará. (Mt 6.13; Dn 9.4,7-9; Fp 4.6; Ef 3.20-21; Hb 10.19-22; 1Jo 5.14).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim,
por intermédio da sua palavra; a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim
e eu em ti, também sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste (Jo 17.2021).

