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Pastor Efetivo
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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
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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!!! Para nossa imensa tristeza, temos
convicção bíblica de que muitos ouvintes de mensagens bíblicas,
ainda que pregadas com integridade por pastores fieis, não as
recebem como palavra profética, ensinamentos do Senhor Jesus, o
Mediador da aliança no seu ofício como profeta de Deus Pai. Os
próprios escritores bíblicos demonstraram esse conhecimento, e
exortam as pessoas a experimentar não apenas o conhecimento da
sua mensagem, mas a aplicação em suas vidas. Afinal, uma coisa é
ouvir a verdade pregada, outra é prová-la. Por isso, o salmista diz:
Oh! Provai e vede que o Senhor é bom (Sl 34.8). Novamente, o
apóstolo Pedro confronta os cristãos aos quais escreveu: Desejai
ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite
espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a
salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é
bondoso (1Pe 2.3). Somente Jesus, o Profeta Mediador da aliança,
nos faz provar o sabor da sua palavra. 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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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

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.

18:00h - Atendimento
no Gabinete.

ANIVERSARIANTES –

QUINTA

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!

SEGUNDA

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 COMO PROFETA
Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em
cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhes
ordenar (Dt 18.18).
Queridos, conforme as Escrituras, como já vimos no boletim do domingo
passado, há um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem
(1Tm 2.5). Pois bem, como Mediador da aliança eterna de Deus, o Senhor
Jesus desempenha três ofícios distintos, complementares e simultâneos:
Profeta, Sacerdote e Rei. Hoje veremos o Mediador como Profeta, aquele
que fala da parte de Deus para o homem. Conforme o versículo acima,
Jesus veio como Profeta em cuja boca Deus pôs as suas palavras para que
nos fossem transmitidas fielmente. Nesse sentido, como o mensageiro de
Deus por excelência, Jesus é o Anjo da Aliança (Ml 3.1), é o nosso
Conselheiro (Is 9.6), aquele que nos guia como a Estrela da manhã (Ap
22.16). Como Profeta, Jesus, o Mediador da aliança, ao falar da parte do
Pai, valida todos os outros ensinamentos transmitidos pelos profetas que
o antecederam, abrindo-nos o entendimento para que possamos
contemplá-lo na beleza da sua santidade (Is 48.17; Lc 24.45). Como
Mediador da aliança no ofício profético, o Senhor Jesus hoje nos ensina e
nos guia pela Palavra (Sl 119.105; Hb 1.1-4). Prestem atenção, irmãos!
Todo aquele que imagina receber alguma revelação ou ensino de Deus à
parte da sua palavra, nunca recebeu o ensinamento de Jesus, o Profeta
Mediador da Aliança, o que implica falta de conversão. Na sua sabedoria
divina, o Senhor Jesus, o Mediador da aliança, como Profeta que nos fala
da parte do Pai, nos ensina de duas maneiras efetivas e eficazes: pelo
estudo diligente da revelação divinamente inspirada nas Escrituras
Sagradas, e pela ação maravilhosa do Espírito Santo, que nos ilumina na
interpretação e compreensão da vontade revelada do Pai, conduzindo-nos
a toda a verdade (Jo 16.13). Mais uma vez chamamos atenção para o fato
de que os que não compreendem estas coisas, mesmo sendo membros de
igrejas ditas evangélicas, ainda se encontram em estado natural de pecado,
inimigos de Deus, e incapazes de compreender as coisas do Espírito, já
que estas se discernem espiritualmente (1Co 2.14). Como se pode
concluir, e até mesmo constatar na prática, tais pessoas não sabem o que
é ser transformado pela renovação da mente (Rm 12.2). Por outro lado,
aos que o ouvem, o Senhor Jesus, como Profeta Mediador da aliança, nos
ensina a ver dentro dos nossos corações, removendo a ignorância, o
orgulho, a pretensão, para que enxerguemos o nosso pecado, a nossa
incapacidade, e confiemos unicamente na sua palavra que nos criou, nos
recriou, e nos conduz para a vida eterna na glória do Pai. 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 9.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 19.7-14 (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 9.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.
______________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
HINO 52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 11 do Breve Catecismo – Quais são as obras da providência de Deus?
Resposta: As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de
preservar e governar todas as suas criaturas, e todas as ações delas (Jó, cap. 38-41; Sl 103.19;
104.24; 145.17; Mt 10.29-30; Hb 1.3).

Neste mundo havemos, crentes,
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vêm 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!

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!
222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ

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

147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Eis que 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!

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: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim
ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém, que os
observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus (Mt 5.19).

