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!!! Embora muitas pessoas ditas
crentes se considerem salvas apenas porque viraram
“evangélicas”, e agora, segundo a sua avaliação, são “melhores
do que antes”, na verdade, elas estão enganadas, e apenas
demonstram a velha arrogância do pecado. Não há possibilidade
de alguém ser incluído no pacto eterno de Deus sem que haja
uma ruptura radical, uma desvinculação com o pecado, e isto só
pode ser feito pelo poder de Deus. Trata-se de um pacto de
eternidade, efetivado em Cristo Jesus, que leva o salvo a se
humilhar diante daquele que o salvou. Uma das qualidades que
mostra porque Davi era chamado o homem segundo o coração
de Deus é a sua humildade. Mesmo sendo o grande rei de Israel,
diante de Deus, e na sua dependência, não tinha nenhuma
dificuldade em admitir: Mas eu sou verme, e não homem (Sl
22.6). 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 10 – Erika Jácome (987409504); ANTÔNIO CARLOS Dias (99999.2137); LUANA
FERNANDA G. do Nascimento. 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 OBEDIÊNCIA
Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem; e
porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim (Jr 32.40).

Queridos, nos últimos dias tivemos oportunidade de conversar com duas
pessoas, uma delas dita evangélica, líder de uma Igreja, e a outra, católica
ferrenha. Ambas demonstraram claramente não conhecer absolutamente
nada acerca do pacto de Deus, e as suas consequências na vida daqueles
que Deus, pela sua graça, incluiu no seu pacto eterno. Que tristeza! Por isso,
resolvemos continuar um pouco mais nesse assunto. Segundo as Escrituras, o
pacto é de Deus, portanto, é eterno. No tempo oportuno, Deus inclui os seus
eleitos desde a eternidade, e os mantém no pacto até a eternidade. Assim se
compreende a salvação do pacto em seus aspectos básicos: eleição, chamado,
justificação, adoção, santificação e glorificação. Esta é a obra mais maravilhosa
de Deus, mais maravilhosa do que a própria criação, já que é a redenção, em
Cristo Jesus, da criação caída por causa do pecado de Adão. Portanto, os que
são incluídos no pacto recebem a revelação de que foram salvos pela graça,
mediante a fé no sacrifício substitutivo de Jesus, que morreu em nosso lugar,
por causa dos nossos pecados. Como ensina o apóstolo Paulo, todos os eleitos
que antes eram estranhos às alianças da promessa, agora em Cristo Jesus,
foram aproximados pelo sangue de Cristo (Ef 2.12-13). Todo aquele que é
incluído no pacto sabe que tem seus pecados perdoados, e, como o salmista,
sabe que isso é fruto da misericórdia de Deus: Ele é quem perdoa todas as tuas
iniquidades; quem sara todas as tuas enfermidades; e quem da cova redime a
tua vida, e te coroa de graça e misericórdia (Sl 103.3-4). Porém, como vemos
nas palavras do salmista, o salvo sabe que, neste mundo, continua sujeito a
iniquidades, continua sujeito a enfermidades, continua sujeito à cova, só que,
agora, com a garantia da vida por causa da graça e misericórdia de Deus. Todo
aquele que Deus inclui no pacto sabe que todas as coisas, inclusive o mal
circunstancial, cooperam para a sua santificação; sabe que toda aflição que o
humilha, também o santifica (Hb 12.10), porque sabe que Deus não o
abandonará (Hb 13.5). Prestem atenção, irmãos! Todas estas coisas são frutos
do pacto, da aliança eterna de Deus com os seus eleitos, segundo a qual, Deus
não deixará de lhes fazer o bem. Porém, não podemos esquecer do outro
elemento constitutivo do pacto: porei o meu temor no seu coração, para que
nunca se apartem de mim. Ou seja, os eleitos, uma vez incluídos no pacto, são
unidos e enxertados em Cristo, constituindo um só corpo com ele. Como ensina
Paulo, Cristo é o cabeça, e os eleitos são o corpo (Ef 1.22-23). Ora, uma vez
feita esta ligação pelo poder de Deus, o corpo naturalmente seguirá o
direcionamento da cabeça, para que, como ele disse, nunca se apartem de mim.
A partir da conversão a união dos eleitos com Cristo é inseparável. Portanto,
os eleitos agirão como um povo santo, luz em meio às trevas, filhos adotados
que receberam a dignidade de Jesus, e que por isso mesmo devem andar em
santidade, de acordo com a dignidade recebida. Considerem estas coisas!

Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 47.6-7 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas Divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Colossenses 3.8-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A certeza do Crente.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 266 NC – Rude Cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 47.6-7 (Leitura Uníssona)
6 - Salmodiai a Deus, cantai louvores; salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores.
7 - Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico.

___________________________________________________________
Colossenses 3.8-15 (Leitura Alternada)

8 – Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme
a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo:
9 – porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
10 – Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade.
11 – Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento
do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo;
12 – tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.
13 – E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão
da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos;
14- tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra vós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando-o na cruz;
15 – e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 8 do Breve Catecismo – Como Deus executa os seus decretos?
Resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência (Ef 1.11; Ap 4.11).

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.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

266 NC - RUDE CRUZ

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.

Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu seu que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.

Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

Sim eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia, em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.
Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus
Ao calvário humilhante baixou,
Nessa cruz, para mim,
Há mistério sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nessa cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz,
Dela vêm graça e luz,
Para minha santificação.

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).

