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Diáconos
Antônio Moreira
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Departamento Infantil
Elieudes Gomes – 98813-0437

Escola de Artes
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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!!! Com relação às coisas temporais,
segundo o apóstolo Pedro, visto que todas essas coisas hão de
ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo
procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia
de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos
e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a
sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais
habita justiça (2Pe 3.11-13). Será que o apóstolo imaginava que
podemos apressar a vinda de Cristo? É claro que não. O sentido
do apressando é que aqueles que atentam para as coisas eternas,
pelo desapego às coisas temporais que perecerão, não se deixam
iludir por elas, e vivem esperando e desejando ardentemente a
vinda do Senhor. Este é o seu maior valor. 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.
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 04 – Valderi Neto
(3225.1656); Dia 11 – Luiz Cláudio; Dia 17 – Bruno Castro
(98766-4855); Dia 18 – Jackson Macena (98843-2701; Dia 19
– Ester Diniz (3245-1843). 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 TEMPORAL E O ETERNO
Não atentando nós nas coisas que se veem; porque as coisas que se veem
são temporais, e as que se não veem são eternas (2Co 4.18).
Queridos, temos exortado insistentemente sobre a necessidade do ensino
bíblico constante aos nossos filhos. Porém, para assimilar a urgência e a
imprescindibilidade de tal ação, precisamos considerar: Quais são as
nossas prioridades? Onde está posto o nosso coração? Nas coisas
temporais, ou nas coisas eternas? Como sabemos, a nossa colheita, desde
agora até a eternidade, sempre seguirá a nossa semeadura neste mundo
temporal (Gl 6.7). A falta desse entendimento bíblico nos leva, às vezes, a
imaginar que um filho ainda pequeno terá muito tempo para “se converter”,
ou, por outro lado, nutrir a esperança de que, mesmo adulto, em caso de
óbito inesperado, ele pode ter “se convertido na última hora”. Prestem
atenção, irmãos! Embora isto seja possível, é muito pouco provável.
Conforme as Escrituras, segundo a tua dureza e coração impenitente
acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo
juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento: Dará
a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória,
honra e incorruptibilidade; mas ira e corrupção aos facciosos que
desobedecem à verdade, e obedecem à injustiça (Rm 2.5-8). Portanto, o
nosso destino eterno será reflexo da vida que levamos aqui na terra.
Novamente, vemos no ensino apostólico: o que semeia para a sua própria
carne, da carne colherá corrupção; mas o que semeia para o Espírito, do
Espírito colherá vida eterna (Gl 6.8). Ou seja, o estado da alma de quem
deixa este mundo é o mesmo que comparecerá na presença do Justo Juiz.
Não há arrependimento após a morte, porque aos homens está ordenado
morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo (Hb 9.27). Precisamos
considerar estas coisas. É nesta vida que temos a oportunidade de nascer
para a vida eterna. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia
da salvação (2Co 6.2). Por isso, não podemos desperdiçar nenhuma
oportunidade para ensinar aos nossos filhos. Afinal, como ensina Tiago,
vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas
como neblina que aparece por instante e logo se dissipa (Tg 4.14).
Consideremos o fato de estar vivos como prova do quanto Deus é
longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que
todos cheguem ao arrependimento (2Pe 3.9). Insisto em lhes dizer: nossos
filhos não nascem crentes. Eles são pecadores incrivelmente apegados às
coisas ilusórias deste mundo, precisam conhecer o Senhor Jesus como o
nosso Salvador, e o real valor das coisas eternas. Somente pais crentes,
desapegados das coisas temporais, terão condições de ensinar os seus filhos
a desejar o Senhor Jesus e as coisas eternas. Consideram 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 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138.1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 64 NC – Grata Memória.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 113 NC – Achei Um Bom Amigo.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134.1-3 (Leitura Uníssona)
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!
_______________________________________________________________________
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.

HINOS – NOVO CÂNTICO
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.
Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

64 NC – GRATA MEMÓRIA
Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo,
De bendizer-te, de cantar-te glória;
Pois guardo na alma teu amor imenso:
Grata memória!
Quando perdido vagueava aflito,
E em densas trevas meu andar seguia,
Tu me buscaste, lá dos céus mandando
Luz que me guia!
Quando oprimido por mundano jugo,
Em maus caminhos eu me angustiava,
Deu-me descanso tua voz tão terna,
Que me chamava!

HINOS – NOVO CÂNTICO
Aos fortes braços eu corri confiante,
Meigo e bondoso, não me recusaste
Em teu imenso, suave amor, tão puro,
Me agasalhaste!
Oh! Nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de cantar-te a glória;
Pois em minha alma tu és sempre,
Ó Cristo, grata memória!

113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.
Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.
Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!
Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 16 do Breve Catecismo – Todo o gênero humano caiu na primeira transgressão
de Adão?
Resposta: Visto que o pacto foi feito com a Adão, não só para ele, mas também para a sua
posteridade, todo o gênero humano, que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu
com ele na sua primeira transgressão (Gn 2.17; At 17.26; Rm 5.12-20; 1Co 15.21-22).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do
homem e sairão: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; os que tiverem
praticado o mal, para a ressurreição do juízo (Jo 5.28-29).

