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
========================

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!!! Para entender e se submeter às
exigências do pacto da graça, o pecador precisa ter fé. Esta é a
condição para inclusão no pacto, e como sabemos, a fé vem de
Deus (Ef 2.8). Logo, não pode haver qualquer mérito, nenhuma
glória para o pecador reconciliado com Deus. Nem mesmo as
boas obras podem ser requeridas como crédito para o pecador
(Ef 2.9). Se no pacto das obras, elas eram a condição de vida
para Adão, o dia em que dela comeres, certamente morrerás (Gn
2.17), no pacto da graça, as obras são sinais de vida já recebida
pela graça (Ef 2.10). Se no pacto das obras, elas serviam de base
para a salvação, e Adão desobedeceu, no pacto da graça as boas
obras são evidência do nosso amor a Deus, que nos salvou, e nos
conduz em obediência. No pacto da graça, as boas obras são a
manifestação da graça de Deus em nós (Tt 3.8). 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.

O PACTO DA GRAÇA TRAZ DISCIPLINA
Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da
aliança (Ez 20.37).

Queridos, normalmente ouvimos falar no pacto das obras e no pacto da
graça, tendo como personagens principais Moisés e o senhor Jesus,
respectivamente, o que é um erro de interpretação das Escrituras. Na
verdade, o pacto das obras foi estabelecido com Adão, que não deveria
comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal (Gn 2.16-17).
Pois bem, como sabemos, Adão desobedeceu, praticou a obra limitadora
do pacto, quebrou o pacto, foi condenado, expulso do paraíso, e inaugurou
o estado de inimizade da raça humana com Deus. Afinal, não havia mais
motivo para amar um Deus que, ofendido pelo pecado, condenou a criatura
culpada. Como resolver esta situação conflitante? Ora, se foi o próprio
Deus quem expulsou o pecador da sua presença, somente ele poderia trazêlo de volta. Somente Deus, pela sua graça, poderia estabelecer um novo
pacto para reconciliar o homem consigo mesmo, uma nova aliança, uma
aliança de paz. Farei com eles aliança de paz (Ez 37.26). Ou seja, diante de
uma inimizade irreconciliável por parte do homem pecador, a nova aliança ou
o novo pacto foi totalmente construído em termos da graça de Deus, e revelado
àqueles que ele mesmo escolheu para incluir no pacto: Noé, Abraão, Isaque,
Jacó, Moisés, Davi e tantos outros. O rei Ezequias, por exemplo, recebeu esta
revelação, e expressa em seu cântico de louvor pelo livramento da morte: Eis
que foi para minha paz que tive eu grande amargura; tu, porém, amaste a
minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti
todos os meus pecados (Is 38.17). Ou seja, o rei sabia que não temos condição
de nos livrar dos nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus (Is
59.2). Quantas vezes Deus revelou aos seus eleitos, que a reconciliação procede
totalmente dele? Através de Moisés ele diz que escolheu um povo para si,
porque ele quis (Dt 7.6-8). Pelo seu profeta Oséias, Deus declara a sua graça
que reconcilia esse povo eleito consigo mesmo: Curarei a sua infidelidade, eu
de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles (Os 14.4). Pelo
profeta Ezequiel, Deus diz como tornará viável essa reconciliação: Dar-vos-ei
coração novo (...). Porei dentro em vós o meu Espírito, e farei que andeis nos
meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis (Ez 11.19-20; 36.26-27,
conf. Jr 31.33-34). Porém, estas coisas normalmente são ensinadas como se a
graça do pacto não exigisse responsabilidade da nossa parte, e não é assim. A
lei de Moisés faz parte do pacto da graça, e a maldição da lei por causa dos
nossos pecados foi lançada sobre Cristo. Por isso, aos eleitos, Deus exige o
compromisso com o pacto, e também toma providência para que isso aconteça,
usando o seu cajado, aplicando a disciplina da aliança, e deixa isso bem claro:
De todas as famílias da terra somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos
punirei por todas as vossas iniquidades (Am 3.2). Afinal, se não houvesse
disciplina no pacto, não haveria graça salvadora. 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 47 NC – Louvor e Glória.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138.1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 339 NC – Dia Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

HINOS – NOVO CÂNTICO
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.
Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz

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.
339 NC – DIA FELIZ

Salmos 134.1-3 (Leitura Uníssona)

Salmos 138.1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei
louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia
e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus
inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor, dura
para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

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!

Que brilhando nas trevas a Cristo conduz.

LEITURA BÍBLICA
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!
_______________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO

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!
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!

Oh! Dia alegre em que aceitei
Jesus e nele a salvação!
O gozo deste coração
Eu mais e mais publicarei.
Oh!Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti!
Jesus me ensina a vigiar
E, confiado nele, a orar!
Oh! Feliz, bem feliz,
O dia em que me converti
Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!
Meu sacro voto, ó Salvador,
De dia em dia afirmarei!
E além da morte exultarei,
Louvando sempre a ti, Senhor.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 7 do Breve Catecismo – Que são os decretos de Deus?
Resposta: Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo
qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece (Sl 33.11; Rm 9.22-23; 11.33;
At 4.27-28; Ef 1.11; 2.10).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar
a sua vida em resgate por muitos (Mc 10.45).

