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 – 98684-3426
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!!! Nos tempos de Jesus e seus
apóstolos, redenção era um termo ligado à libertação de
escravos, pelos quais deveria ser pago o preço equivalente ao
seu valor. Só que, no nosso caso, como escravos do pecado, o
preço ou o valor não está em nós, os redimidos, e sim na justiça
de Deus. Por isso, quando Paulo diz que fomos comprados por
preço (1Co 6.20), ele não está falando do nosso valor, e sim do
valor que o próprio Deus estabeleceu para satisfazer à sua
justiça: o sacrifício do Filho, o Mediador da criação, o único que
poderia também ser o Mediador da redenção. Não poderia haver
preço maior. O escritor aos Hebreus nos diz que Jesus, pelo seu
próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas,
tendo obtido eterna redenção (Hb 9.12). Só Jesus, o Mediador,
pode nos redimir da maldição do pecado, e nos resgatar do
inferno. 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 02 – Paulo Izidro Gomes
(98687-9312); 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 (32451843). 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 MEDIADOR DA CRIAÇÃO E DA REDENÇÃO
No qual [em Cristo] temos a redenção, pelo seu sangue, remissão dos
pecados, segundo a riqueza da sua graça (Ef 1.7).
Queridos, todos nós temos algum conhecimento da história da criação, da
queda dos nossos primeiros pais, e do plano de Deus para a redenção da
criação caída, especialmente dos seus eleitos para a salvação. É disso que
a Bíblia trata, do início ao fim: criação, queda, redenção e consumação,
nesta ordem. Pois bem, quando lemos a história da criação, certamente
ficamos maravilhados como tudo foi criada apenas pela palavra de Deus,
o Verbo que se fez carne e habitou entre nós (Jo 1.1-3,14), Jesus, o
Mediador da aliança, aquele por meio de quem todas coisas foram criadas.
Agora, prestem atenção! Em diversas ocasiões nós temos dito que a
salvação é um milagre semelhante ao milagre da criação, a fim de que todos
saibam que nada podemos fazer para ser salvos. Como é um milagre,
obviamente, a salvação procede de Deus, na pessoa do Mediador, o Senhor
Jesus Cristo. Por meio dele todas as coisas foram criadas, e por meio dele
a criação será redimida. Porém, quando nos aprofundamos na doutrina, há
algo maravilhoso a acrescentar para que saibamos que a salvação, na
verdade, pode ser considerada um milagre maior do que a própria criação.
Pelo menos, quanto ao custo, é muito maior. Como afirmou Jesus, o Pai e
o Filho ressuscitam ou vivificam a quem querem (Jo 5.21), o que já deixa
claro que, assim como a criação, a salvação é obra de Deus. Só que, como
sabemos pelas Escrituras, para nos ressuscitar ou vivificar, enfim, para
redimir a criação caída, custou muito mais para Deus do que para criá-la.
Para criar foi suficiente a palavra de Deus. Para redimir a criação foi
necessário, aliás, imprescindível, conforme o decreto de Deus, sacrifício
com derramamento de sangue, e o sangue de ninguém menos que o próprio
Filho de Deus. Usando os termos figurados das Escrituras, se a criação foi
obra dos dedos de Deus (Sl 8.3), a redenção foi obra dos seus braços (Lc
1.51), o que indica um esforço de muito maior envergadura para redimir
do que para criar. Redimir é um termo ligado à compra para libertação de
escravos. Como toda a criação ficou sujeita à maldição por causa do pecado
de Adão, nós também, como seus descendentes, ficamos escravos do
pecado. Ou seja, nossos pecados nos deixaram endividados com o Criador,
e não temos nenhuma condição de pagar a dívida. Por isso, no seu plano
eterno, pela sua graça, Deus mandou o Filho, o mesmo Mediador da
criação. Só que agora, para nos redimir da escravidão do pecado, não
bastou apenas a palavra. O Mediador precisou morrer em nosso lugar, e
assim, pagar a nossa dívida com Deus. É referindo-se a Jesus que Paulo
ensina: No qual temos a redenção, pelo seu sangue (Ef 1.7). Jesus é o nosso
Mediador na criação e na redenção. Considerem estas coisas e o adorem.
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 47 NC – Louvor e Glória.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 2.1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 266 NC – Rude Cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

HINOS – NOVO CÂNTICO
47 NC - LOUVOR E GLÓRIA

266 NC - RUDE CRUZ

Louvamos-te ó Deus, pelo dom de Jesus
Que, por nós, pecadores, morreu sobre a cruz.

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.

Aleluia! Toda a glória te rendemos, Senhor!
Aleluia! Tua graça imploramos. Amém.
Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz

Que brilhando nas trevas a Cristo conduz.
Louvamos-te, ó Deus, por teu filho Jesus,
Que foi morto, mas vive no reino da luz.
Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor:
Dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor.

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.
_______________________________________________________________________
Salmos 2.1-12 (Leitura Alternada)
1 - Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
2 - Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu
Ungido, dizendo:
3 - Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
4 - Ri-se aquele que habita nos céus; o Senhor zomba deles.
5 - Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá.
6 - Eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião.
7 - Proclamarei o decreto do Senhor: Ele me disse: Tu és meu Filho, eu, hoje, te gerei.
8 - Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua
possessão.
9 - Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro.
10 - Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos advertir, juízes da terra.
11 - Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
12 - Beijai o Filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho; porque dentro em
pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 17 do Breve Catecismo – A que estado a queda reduziu o gênero humano?
Resposta: A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria (Rm 5.12; Gl
3.10).

HINOS – NOVO CÂNTICO

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

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!
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.

Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

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).

