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!!! Foi Deus quem expulsou o
homem pecador do paraíso (Gn 3.23-24). Logo, somente ele é
poderoso para trazê-lo de volta, o que é feito através de Jesus
Cristo, o Deus Filho. Somente ele pode ser Mediador da nova
aliança (Hb 12.24), porque ele é o próprio Deus forte, Príncipe
da paz (Is 9.6). Como Paulo ensina, nele habita corporalmente
toda a plenitude da Divindade (Cl 2.9). Jesus, o Mediador, é da
mesma natureza e da mesma essência do Pai. Como o Pai, ele é
Todo-poderoso (Ap 1.8). Como o Pai, ele é criador de todas as
coisas (Jo 1.1-3; Cl 1.16). Como o Pai, ele sonda os corações,
pois, como está escrito, ele mesmo sabia o que que era a
natureza humana (Jo 2.25). Por isso, devemos confiar
inteiramente em Jesus Cristo como o nosso Mediador. Foi Deus
quem foi ofendo pelos nossos pecados, e foi Deus quem satisfez
a sua justiça com o sacrifício do próprio Deus Filho, nosso
Senhor Jesus Cristo. Este é um consolo invencível para os
eleitos de Deus na sua luta incansável contra o 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.

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

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 477
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

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 –

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

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!

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

Site: www.ip13demaio.org
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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 MEDIADOR QUE APRESENTAMOS
Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem (1Tm 2.5).
Queridos, há vários domingos vimos falando de Deus, dos seus atributos,
do seu pacto eterno para a redenção da criação caída, especialmente dos
eleitos. Pois bem, hoje começaremos a falar do Mediador do pacto, o
nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente precisamos lembrar o que vem
a ser um mediador, alguém que fica no meio, que faz a ligação entre duas
partes separadas. No nosso caso, conforme as Escrituras, depois da Queda
de Adão, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus (Is 59.2).
Por isso, é imprescindível a presença de um mediador, e Deus, na sua
sabedoria, desde a eternidade providenciou o único Mediador capaz de
restabelecer o pacto, a aliança quebrada pelo pecado. Assim, conforme o
autor da Carta aos Hebreus, Jesus, é o Mediador da nova aliança (Hb
12.24). Uma vez que o pecado nos separou de Deus, somente Jesus é
capaz de nos reconciliar com ele pelo seu sangue, pelo seu sacrifício
substitutivo na cruz do Calvário, e por isso é chamado o Mediador da
nova aliança (conf. Mt 26.27-28). Prestem atenção, irmãos! Depois que o
pecado nos afastou de Deus, não há nenhum outro meio de comunhão ou
relacionamento de amizade entre Deus e o homem, a não ser através do
Mediador que Deus mesmo providenciou, Cristo Jesus, homem. Somente
o seu sacrifício na cruz satisfaz a justiça de Deus, e aplaca a sua ira por
causa do nosso pecado, restabelecendo a paz. Portanto, ao se falar de Jesus
para o pecador não-convertido, a primeira coisa que precisa ser
evidenciada é a sua inimizade com Deus, a sua impossibilidade de se
relacionar de forma harmoniosa com Deus. Afinal, como apresentar um
Mediador para quem não sabe ou não aceita que está separado? Como
oferecer uma ponte para quem não sabe ou não aceita que tem um abismo
intransponível à sua frente? Como dizer que Jesus intercede por um
pecador que ele ainda não reconciliou com o Pai? Por isso, insisto em
lembrar que a Bíblia é escrita para os salvos, e só pode ser compreendida
pelos mesmos salvos após a conversão, o que se dá a partir da informação
e aceitação de que estão separados de Deus, mortos em seus delitos e
pecados (Ef 2.1-10), e que por isso, precisam da mediação de Jesus Cristo.
Não há outra maneira de apresentar a salvação ao pecador. Apresentar
Jesus como Mediador somente da intercessão, o que todos os pecadores
querem, sem dizer-lhes que antes precisam de Jesus como Mediador da
reconciliação por causa dos seus pecados é desobediência, é abominação
a Deus, já que é um insulto à sua sabedoria. Afinal, o pacto é de Deus Pai,
o Mediador do pacto é Jesus Cristo, o Deus Filho, e deve ser apresentado
conforme a revelação de Deus Espírito Santo. 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 92.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sublime.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34.4-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 178 NC – A Excelência do Amor.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 92.1-2 (Leitura Uníssona)

HINOS – NOVO CÂNTICO
19 NC - Ó REI SUBLIME

178 NC - A EXCELÊNCIA DO AMOR

Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!

Qual adorno desta vida?
É o amor, é o amor.
Alegria é concedida
Pelo amor, pelo amor.
É benigno, é paciente,
Não se torna maldizente,
Não se torna maldizente,
Nem se ufana, este amor.

Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.
_________________________________________________________________________
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 o vosso rosto jamais sofrerá 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 10 do Breve Catecismo – Como Deus criou o homem?
Resposta: Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento,
retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas (Gn 1.27-28; Ef 4.24; Cl 3.10).

HINOS – NOVO CÂNTICO

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.

Com suspeitas não se alcança
Vero amor, vero amor;
Onde houver desconfiança
Ai do amor! Ai do amor!
Pois mostremos lealdade,
Combatendo a falsidade,
Combatendo a falsidade,
Que destrói este amor.
Não te irrites, mas tolera
Com amor, com amor;
Tudo sofre, tudo espera
Pelo amor, pelo amor.
O caminho excelente
Ao segui-lo vence o crente,
Ao segui-lo vence o crente,
Numa vida de amor.
Ó cristão, ao teu vizinho
Mostra amor, mostra amor.
O valor não é mesquinho
Deste amor, deste amor.
O Supremo Deus nos ama;
Cristo para o céu nos chama,
Cristo para o céu nos chama,
Onde reina este amor.

Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e
siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; quem perder a vida por minha causa,
esse a salvará (Lc 9.23-24).

