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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 – Os pastores fieis sempre terão
motivações que não serão compreendidas pelo grande número de
consumidores de religião que frequentam as igrejas. Porém, eles
jamais tomarão decisões motivados pelo medo de serem
rejeitados; não serão impulsionados pelo desejo de agradar; não
ministrarão por causa de condições financeiras; não realizarão
qualquer ato eclesial por simples tradição religiosa, nem se
deixarão influenciar pelo amor à publicidade ou pelo desejo de boa
fama. Antes, eles falam da parte de Deus e avançam totalmente
independentes do apoio popular ou da falta deste apoio. Eles
sabem que essa é a vontade de Deus, e obedecem mesmo sabendo
que serão desprezados ou perseguidos. Afinal, eles sabem que são
ministros santos em um mundo pervertido. Se alguns os seguirem,
muito bem. Caso não os sigam, eles sofrem pelos que rejeitam a
Palavra. Contudo, quer sejam aceitos ou rejeitados, os pastores
fieis continuarão ensinando e orando pelo povo, conforme a
vocação para a qual foram chamados.
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.
REUNIÃO DO PRESBITÉRIO – Neste final de semana passado
o nosso Presbitério esteve reunido aqui na nossa Igreja. Damos
graças a Deus pelo auxílio da SAF para a recepção dos irmãos.
ANIVERSARIANTES – Dia 12 – Jerônimo (99676-6371) e
Larissa (99934-2280); Dia 13 – Emilly (98813-0437); Dia 14 –
Raquel (98739-4636); Dia 22 – Wanda 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 – Culto de
doutrina / Estudo
bíblico.

SEXTA
19:30h - Culto de
doutrina / Estudo
bíblico.

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 QUE É IGREJA
..., à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome
de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso (1Co 1.2).

Queridos, como sabemos, o termo igreja tomou uma conotação de prédio
onde pessoas religiosas se encontram para a prática dos seus ritos, ou de
organização religiosa secularizada que, embora se imagine ser uma
deformação dos nossos dias, na verdade, desde os primeiros séculos, ainda
que travestida com o manto do sagrado, sempre cuidou dos interesses das
classes dominantes, visando ao crescimento de impérios religiosos
denominacionais, com o consequente empoderamento dos seus líderes
corruptos. Nenhuma destas conotações tem a ver com a igreja da Bíblia. O
termo igreja, que vem do grego ekklesia, quer dizer “reunião de cidadãos
chamados para fora de seus lares para algum lugar público, assembleia”,
termo que foi adotado para denominar a reunião dos cristãos. Até mesmo
o dicionário Aurélio nos diz que igreja é “a comunidade dos cristãos; o
conjunto dos fiéis ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos chefes
espirituais”. Segundo a Bíblia, igreja é a totalidade dos salvos, porém,
identificados em comunidades locais de cristãos conduzidas por pastores
constituídos pelo Espírito Santo (At 20.28; 1Co 1.12). Acontece que, por
causa da secularização histórica cada vez mais acentuada na igreja, mesmo
conhecendo os textos bíblicos citados, a maioria dos membros das igrejas
ditas evangélicas agem como melhor lhes apraz, com indiferença aos
mandamentos bíblicos. São apenas indivíduos que frequentam igrejas,
pouco se importando com o que o pastor ensina. Querem ir ao que chamam
de igreja apenas para receber a sua pretensa bênção, desde que o chamado
culto lhes agrade, e ir embora sem qualquer compromisso com a
congregação. Submissão à liderança da igreja, nem pensar, ainda que isto
seja mandamento bíblico claro (1Ts 5.1-2; Hb 13.7,17). Sobre a ordenança
dos líderes da igreja não há qualquer dúvida (Mt 28.18-20; Jo 21.15-17;
1Tm 3.1-3; Tt 1.5-9; 2Tm 2.1-2. Para os líderes, há ordens expressas no
sentido de que ensinem com coragem e exerçam a disciplina visando ao
saneamento da igreja (Mt 18.17-18; 1Co 5.1-13; 2Tm 4.1-5). A par de
tantos ensinamentos sobre o que é igreja, porque então a dificuldade de
receber o ensino do pastor como se fosse do próprio Deus, como Paulo diz
que os tessalonicenses receberam o seu ensino (1Ts 2.13)? Ora, se somos
salvos, e se a igreja é a comunidade universal dos salvos congregados em
igrejas locais, não podemos ter uma percepção do ensino do pastor,
diferente da que tiveram os crentes de Tessalônica. Se somos igreja de
Cristo, seremos santificados em Cristo Jesus, pelo ensino de pastores
constituídos pelo Espírito Santo, e não pode ser diferente. Pensem nisso!
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 33.1-4 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 3 NC – A Igreja em Adoração.
Leitura Bíblica Alternada – Mateus 5.3-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – Encorajamento.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 183 NC – Benditos Laços.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 33.1-4 (Leitura Uníssona)
1 – Exultai, ó justos, no Senhor! Aos retos fica bem louvá-lo.
2 - Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas.
3 - Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo.
4 - Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel.
_______________________________________________________________________
Mateus 5.3-12
3 - Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
4 - Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
5 - Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
6 - Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
7 - Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
8 - Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
9 - Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
10 - Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
11 - Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e,
mentindo, disserem todo mal contra vós.
12 - Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim perseguiram
aos profetas que viveram antes de vós.

HINOS – NOVO CÂNTICO
3 NC – A IGREJA EM ADORAÇÃO
Eterno Pai, teu povo congregado,
Humilde entoa o teu louvor aqui!
No dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus tomamos
Com fé singela e reverente amor;
E, como atentos filhos, procuramos
Ciência na Palavra do Senhor.
Jesus! Aos teus benditos pés sentados
Queremos teus conselhos receber,
E sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados
Queremos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do teu vasto amor.
Ensina aos teus, Espírito Divino,
Dissipa as trevas destes corações;
E com a luz do teu celeste ensino,
Vem aclarar as santas instruções.
Aviva em nós as forças da memória,
Pois sempre mais queremos conhecer,
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer. Amém.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

183 NC – BENDITOS LAÇOS
Benditos laços são
Os do fraterno amor,
Que assim, em santa comunhão,
Nos unem no Senhor.
Ao mesmo trono, além,
Vão nossas petições;
É mútuo o gozo, e a dor também,
Dos nossos corações.

209 – ENCORAJAMENTO

Aqui tudo é comum:
Tristezas e prazer;
Em Cristo somos todos um:
É este o seu querer.

Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás no podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Se desta santa união
Nos vamos separar,
No céu eterna comunhão
Havemos de gozar.

SÍMBOLOS DE FÉ

GUARDE NO CORAÇÃO

Pergunta nº 23 do Breve Catecismo – Como Cristo exerce o ofício de profeta?
Resposta: Cristo exerce o ofício de profeta, revelando-nos, pela sua palavra e pelo seu
Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação (Jo 1.1-4; 14.26; 15.15; 20.31; 2Pe 1.21).

Disse Jesus: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos
perdoará; se, porém, não perdoardes aos homens [as suas ofensas], tampouco vosso Pai vos
perdoará as vossas ofensas (Mt 6.14-15).

