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IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! Por quem Jesus, no ofício de
sacerdote, intercede? Por quem ele oferece sacrifícios? Apenas
pelos eleitos (Jo 17.9). A oração sacerdotal do Senhor Jesus não
deixa dúvida de que a eficácia da sua intercessão tem o mesmo
alcance da eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. De
igual modo operava o simbolismo dos sumos sacerdotes do
Velho Testamento. Assim como os sumos sacerdotes entravam
no santuário com os nomes das doze tribos de Israel sobre seu
peitoral (Êx 28.29), Jesus entra no céu, na presença de Deus com
os nomes dos eleitos em seu peito. Nem um a mais, nem um a
menos. O Senhor Jesus, o nosso Sumo Sacerdote sabe por quem
ele se sacrificou, os mesmos pelos quais intercede (Rm 8.34;
2Tm 2.19). 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 que 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.

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.

SEGUNDA

Nosso endereço

ANIVERSARIANTES – Dia 02 – Selma Matias (98792-4150);

18:00h - Atendimento
no Gabinete.

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

Dia 03 – Victor Augusto Martins (99668-6797); Dia 15 – Juarez
Rodrigues (98874-9391); Vanessa Martins (99829-3754); Dia 25
– Maria Valda (98645-4371). Deus abençoe os seus santos.

QUINTA

Glaucinha - 3507-1899
Selma – 98792-4150
========================

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).

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!

EXPEDIENTE
PASTORAL

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 SACERDOTE
Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo,
inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os
céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os
dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo;
porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu (Hb 7.26-27).

Queridos, já vimos no boletim passado que, como Mediador da aliança, o
Senhor Jesus desempenha três ofícios distintos, complementares e
simultâneos: Profeta, Sacerdote e Rei. Hoje o veremos como Sacerdote,
aquele que oferece sacrifícios, que intercede, que fala da parte do homem
para Deus. Como os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus (Is
59.2), somente pela mediação de Jesus Cristo podemos ter acesso ao Pai.
É Jesus, em seu ofício sacerdotal, quem fala ao Pai sobre nós, miseráveis
pecadores destituídos da sua glória, merecedores da morte como salário
do pecado (Rm 3.23,26). Irmãos queridos, jamais podemos esquecer que
a justiça de Deus exige a morte do pecador, e que aí entra o sacerdote a
interceder a Deus em favor do pecador, e a oferecer sacrifícios pelos
pecados, a fim de aplacar a ira santa de Deus. Este foi um processo que
atravessou o Velho Testamento até a chegada de Jesus, o Mediador da
aliança. Como vemos nos versículos acima, Jesus, o Mediador, no seu
ofício sacerdotal não apenas intercede e oferece sacrifícios a Deus, como
ele é o próprio sacrifício (Hb 9.11-14). Aqui nós chamamos atenção para
a malignidade do pecado, capaz de fazer com que o Filho de Deus se
despojasse da sua glória, e viesse ao mundo interceder e oferecer-se como
sacrifício em lugar dos pecadores. Diante da magnitude desta ação divina
e da sua revelação, não é possível que um salvo a desconsidere, ou faça
pouco caso dela. Jesus, o Filho de Deus, é o nosso sumo sacerdote, aquele
que intercede por nós, e que se sacrificou por nós. Por isso, conforme o
plano eterno de Deus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e
ficará satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o seu conhecimento,
justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si (Is
53.11). Percebem irmãos, a completude da obra salvífica de Jesus? Como
Mediador da aliança, como Sumo Sacerdote, com o seu conhecimento,
justificará a muitos. Obviamente, esse seu conhecimento é transmitido
àqueles pelos quais ele se sacrificou e intercede. Por isso, não é possível
que os salvos não cantem com Davi: Bendize ó minha alma ao Senhor, e
tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome (Sl 103.1). Porque Jesus,
como Sacerdote, se deu por nós como oferta pelo pecado, todos os salvos
estarão prontos a cantar no último dia: Digno és de tomar o livro e de
abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para
Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação (Ap 5.9). Este
é o resultado do ofício sacerdotal de Jesus. 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 113.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 147.7-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 339 NC – Dia Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice Amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
____________________________________________________________________
Salmos 146.1-10 (Leitura Alternada)
1- Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.

2 - Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver.
3 - Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
4 - Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios.
5 - Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no
Senhor, seu Deus,
6 - que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade.
7 - Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados.
8 - O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
9 - O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos
ímpios.
10 - O Senhor reina para sempre; o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia!

HINOS – NOVO CÂNTICO
14 NC - LOUVOR

HINOS – NOVO CÂNTICO
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

339 NC – DIA FELIZ
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

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Completa a grande expiação,
Pertenço agora ao meu Senhor!
Chamou-me a voz do seu amor
E nele achei real perdão!

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!

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 12 do Breve Catecismo – Que ato especial de providência Deus exerceu para com o
homem, no estado em que ele foi criado?
Resposta: Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita
obediência, proibindo-lhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte
(Gn 2.16-17; Lc 10.25-28; Rm 5.12-14; 10.5).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não temais, ó pequenino rebanho; porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu
reino. (Lc 12.32).

