LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Daniel Ferreira – 98836-2512
Francisco Rique – 3225-1665
Iremar Fernandes – 98816-1356
Paulo Martins – 99985-4028

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

SAF- Soc. Aux. Feminina
Jane – 3247-5203 / 99968-6797

Departamento Infantil
Elieudes Gomes – 98813-0437

Escola de Artes
Glaucinha - 3507-1899
Selma – 98792-4150

VOCÊ PRECISA SABER!!! Conquanto muitos rejeitem a
doutrina da Trindade, se não a considerarmos não podemos ter
esperança de redenção da criação caída, especialmente dos
eleitos de Deus. Como apaziguar o Deus Pai ofendido pelo
pecado do homem, senão punindo o próprio homem? Neste
caso, quem poderia ser o homem mediador, senão o próprio
Deus Filho encarnado, Jesus, o único capaz de suportar a ira
santa de Deus Pai? Considerando que o homem pecador é
limitado pela inimizade com Deus, quem poderia aplicar esta
revelação que está acima da nossa razão corrompida pelo
pecado, senão o Espírito Santo de Deus? Portanto, a redenção
da criação caída, especialmente dos eleitos de Deus, só pode ser
realizada pela mesma Trindade Santa que criou todas as coisas.
Na “recriação” de Deus, ou na redenção, se não houver o Filho,
não há redentor; se não houver o Espírito Santo, não há
convencedor e consolador. Nosso Deus é perfeito na Trindade
Santíssima. 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.
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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

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

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.
ANIVERSARIANTES – Dia 31/07 – Helder Félix (988818197 e Heldinho (98723-6962); Dia 02/08 – Alda de Souza
(98826-9771); Dia 04 – Anny Margareth (3226-6183); Dia 05
– Paulo Martins (98818-6833); Dia 30 - Iremar Fernandes
(98684-3426). Deus abençoe os seus santos.

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226– João Pessoa-PB.

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
BOLETIM DOMINICAL - Ano IX, nº 481 – 31/julho/2016

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.

NOSSO ÚNICO DEUS É PLURAL
No princípio criou Deus os céus e a terra. (...) Também disse Deus: façamos
o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança (Gn 1.1,28).

Queridos, conquanto o nosso Deus seja único, ele é plural. Como vemos
no versículo acima, o Verbo se expressa no plural façamos, porque o Deus
criador é plural, podendo a palavra Elohim ser traduzida por deuses. Porém,
Elohim é o único Deus criador de todas as coisas pelo poder da sua palavra,
o Verbo, o mesmo Deus assim descrito por João: No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus (Jo 1.1). O Verbo, a palavra
de Deus desde o princípio é Jesus, quando a terra era sem forma e vazia,
(...) e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas (Gn 1.2). Então,
disse Deus, ordenando a criação de todas as coisas (Gn 1.3-26). Portanto,
Deus é somente um em três pessoas distintas existindo numa mesma
divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três substâncias
com a mesma essência. Sem dúvida, este é um mistério que vai além do
nosso entendimento, assim como as duas naturezas de Jesus, o Verbo de
Deus que criou, e encarnou para “recriar”. Deus Pai, quanto à ordem da
Trindade Santíssima, é a primeira pessoa, a que tem prioridade, ainda que
tenha a mesma dignidade das outras. Não há superioridade em nenhuma
das três pessoas da Trindade, mas as determinações vêm do Pai. A segunda
pessoa é Jesus Cristo, o Filho eternamente gerado do Pai, assim descrito
pelo sábio em Provérbios: Desde a eternidade fui estabelecido, desde o
princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e
antes de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem
firmados, antes de haver outeiros eu nasci (Pv 8.23-25). Ao Filho
eternamente gerado do Pai, compete fazer o que o Pai determinou. A
terceira pessoa é o Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho. Na
“recriação”, o seu trabalho é iluminar a mente dos eleitos do Pai, salvos
pelo Filho, santificando-os para o dia do Senhor. Ou seja, Deus Pai nos
elege, Deus Filho nos salva, Deus Espírito Santo trabalha em nós e através
de nós, selando-nos para o dia da redenção final. Como o Verbo que se fez
carne, Jesus, a própria Palavra de Deus nos revela que somente aos eleitos
é dado crer nestas coisas: Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te
dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos
sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque
assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém
conhece o Filho senão o Pai; e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e
aqueles a quem o Filho quiser revelar (Mt 11.25-27). Portanto, saibamos
que o nosso Deus plural, a Trindade Santíssima, é objeto de fé que se
coloca acima da razão, assim como acontece com outras verdades divinas
que nos são maravilhosamente reveladas, e se não podem ser explicadas
pela razão, pela fé nos assegura a salvação. 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 134.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas Divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34.4-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
___________________________________________________________________________
Salmos 34.4-19 (Leitura Alternada)
4 – Busquei o Senhor e ele me acolheu; livrou-me de todos os meus temores;
5 - Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame.
6 - Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações.
7 - O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.
8 - Oh! Provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele se refugia.
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem
nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 3 do Breve Catecismo – O que as Escrituras principalmente ensinam?
Resposta: As Escrituras ensinam, principalmente, o que o homem deve crer a respeito de Deus, e o
dever que Deus requer do homem (Mq 6.8; Jo 3.16; 20.31).

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.
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.
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!

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!

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.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer
tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai,
que me enviou, não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia (Jo 6.38, 44).

