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Presbíteros
Daniel Ferreira – 98836-2512
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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

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!!! As nossas crianças são uma triste
evidência da terribilidade do pecado. Como podemos ver,
nenhum prazer é capaz de satisfazer os seus corações por muito
tempo. Sempre querem mais alguma coisa. Sabe porquê? Porque
o pecado de Adão sujeitou a criação à vaidade (Rm 8.20).
Vaidade é tudo aquilo que queremos para o nosso próprio
prazer, dissociado da glória de Deus. Salomão experimentou
essa triste realidade, e nos deixou escrito no livro de Eclesiastes.
Eis porque a Bíblia é tão incisiva em nos mandar criar (ensinar)
as nossas crianças na disciplina e na admoestação do Senhor (Ef
6.4), aproveitando todas as oportunidades para lhes ensinar as
maravilhas que Deus fez paras nos salvar (Dt 6.5-9). Os pais são
agentes de Deus para a libertação dos filhos da escravidão do
pecado. 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.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 - Alda (98826-9771); Dia 04
- Anny Margareth (3226-6183); Dia 05 - Sara (98728-8761) e
Paulo Martins (98818-6833); Dia 20 - Franklin (98882-0668);
Dia 24 - Daniel Moreira (98893-0280); Dia 30 - Iremar
(98684-3426). Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Sobre este assunto, eis as ordens básicas: Quando
orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai
que está em secreto; e teu Pai que te vê em secreto te
recompensará (Mt 5.6); Orai pelos que vos perseguem (Mt
5.44); Vigiai e orai para que não entreis em tentação (Mt
26.41); Orai sem cessar (1Ts 5.17); Orai pelas autoridades
(1Tm 2.2); Orai uns pelos outros (Tg 5.16). Resta-nos, pois,
obedecer à palavra de Deus segundo a sua vontade revelada nas
Escrituras.
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 TERRIBILIDADE DO PECADO
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos (Jo
8.44); E éramos, por natureza, filhos da ira (Ef 2.3).

Queridos, a desconsideração de quão terrível é o pecado é uma prova do
desconhecimento de Deus. Como sabemos, por causa do pecado de Adão,
o homem perdeu a comunhão com Deus e caiu em maldição decretada pelo
próprio Deus (Gn 3.17-19). A partir de então, sob o poder de Satanás, o
príncipe da potestade do ar (Ef 2.2), todos passaram a ser, por natureza,
filhos da ira (Ef 2.3). Que coisa terrível! Antes da queda o homem era livre,
e gozava da intimidade de Deus. Agora, afastado de Deus, é escravo de
Satanás. Esta é a triste realidade de todos quantos não foram convertidos
pelo Espírito Santo. O seu intelecto, as suas emoções e a sua vontade
continuam escravizadas por Satanás. Com o intelecto ofuscado pelo
pecado, vemos multidões sendo conduzidas por falsos pastores, cegos
guiados por cegos que continuam no pecado e na ignorância sobre quem é
Deus. Com as emoções movidas pelo pecado, vemos multidões sendo
manipuladas por ministros de Satanás que querem satisfazer-lhe aos
desejos. Com a vontade dominada pelo pecado, vemos multidões ditas
crentes quebrando todas a leis de Deus, seguindo falsos pastores com seus
ensinos em total discordância da palavra de Deus. É interessante observar
que tais pessoas dizem estar fazendo uso do seu suposto livre arbítrio,
quando, na verdade, todo o seu ser está escravizado pelo príncipe da
potestade do ar. Prestem atenção, irmãos! Esta é a realidade de qualquer
pessoa que ainda não foi convertida pelo Espírito Santo, inclusive nossos
filhos, que já nascem filhos da desobediência, filhos da ira (Ef 2.2-3). É
por isso que os filhos, desde bebês, sem que ninguém lhes ensine, já são
desobedientes. É por isso que a Bíblia nos manda ensinar-lhes em tempo
integral sobre as maravilhas que Deus fez para nos salvar. Afinal, se
nascemos escravos do pecado, não podemos continuar assim, e sabemos
qual a única solução. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade
que liberta. Por isso, precisamos testemunhar de Jesus aos pecadores,
especialmente aos nossos filhos, para lhes abrir os olhos, e convertê-los
das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que
recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados
pela fé em Jesus (At 26.18). Somente quando conhecemos o nosso Deus,
pela sua revelação, sabemos que já nascemos filhos da ira, filhos da
desobediência, mas também sabemos que, se Cristo nos libertar,
verdadeiramente seremos livres (Jo 8.36). Esta é a maior prova da
terribilidade do pecado que provoca desarmonia, escravidão e morte.
Ninguém menos que o próprio Deus Filho é capaz de nos libertar das garras
de Satanás, e nos levar para a glória do Pai. Considerem estas coisas!
Pr. Juarez Rodrigues
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LITURGIA (ORDEM DO CULTO)

HINOS – NOVO CÂNTICO

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 117.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 19.7-14 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 114 NC – Brilho Celeste.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS

LEITURA BÍBLICA
Salmos 117.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos.
2 - Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para
sempre. Aleluia!
___________________________________________________________________________

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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 6 do Breve Catecismo – Quantas pessoas há na Trindade?
Resposta: Há três pessoas na Trindade: O Pai, o Filho, e o Espírito Santo, e estas três pessoas são
um só Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória (Mt 3.16-17; 28.29; 2Co 13.13).

A luz bendita me vai guiando
Em meu caminho para a Mansão;
Mais e mais perto, seguindo o Mestre,
Possuo o gozo da salvação.

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.
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.

Salmos 19.7-14 (Leitura Alternada)
7 - A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria
aos símplices.
8 - Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e
ilumina os olhos.
9 - O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente, justos.
10 - São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do
que o mel e o destilar dos favos.
11 - Além disso, por eles se admoesta o teu servo; em os guardar, há grande recompensa.
12 - Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
13 - Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine; então, serei irrepreensível
e ficarei livre de grande transgressão.
14 - As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua
presença, Senhor, rocha minha e redentor meu!

HINOS – NOVO CÂNTICO

114 NC – BRILHO CELESTE
Peregrinando por sobre os montes
E pelos vales, sempre na luz,
Cristo promete nunca deixar-me,
“Eis-me convosco” – disse Jesus.
Brilho celeste! Brilho celeste!
Enche a minha alma, glória do Céu!
Aleluia! Sigo cantando,
Dando louvores, pois Cristo é meu!

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO

Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.
Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.
Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

Se vejo sombras por toda parte,
O Salvador não hão de ocultar!
Pois Cristo é luz que nunca se apaga,
Bem ao seu lado sempre hei de andar.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo (Jo 7.16-17).

