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Pastor Efetivo
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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!!! - Tradicionalmente, os salmos
eram os cânticos de Israel, tanto nos cultos solenes, como nas
suas festas, ou em suas romarias. Por ocasião da Páscoa, eram
cantados os salmos do Hallel, ou louvor, a mesma raiz da palavra
aleluia. Estes salmos vão do 113 ao 118. Daí a minha convicção
de que o Senhor Jesus, ao término da ceia com os seus
discípulos, cantou um salmo antes de saírem para o Monte das
Oliveiras (Mt 26.30).
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.
AVISO DA SAF – Dia da Família Presbiteriana – Passaremos
todo o dia 01.05.17, segunda-feira, na granja da Primeira I.P. de
João Pessoa, em Santa Rita. Todas as famílias da nossa Igreja
devem participar. A SAF está na coordenação do evento.
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 – Lílian Nóbrega (999480907); Dia 07 – Amália Alencar ( 99982-7327); Dia 09 – Lucas
Cavalcante (98742-5388); Dia 11 – José Fábio (3225-8820);
Dia 19 – Socorro Martins (99660-4610); Dia 25 – Ester Pretos
(98865-3090); Dia 28 – Desiree Penélope (3225-1656) e Lucas
Matias (98796-3316). 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.

VERGONHA E GRAÇA
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas
iniquidades (Is 53.5).
Queridos, em nossas considerações acerca de atos jurídicos, eles sempre
serão vistos como justos ou injustos, já que estabelecerão deveres para uns
e direitos para outros. Porém, há um ato jurídico ímpar na história da
humanidade que envolve injustiça e justiça ao mesmo tempo. Como está
claro, de acordo com as nossas concepções humanas, trata-se de um ato
jurídico extraordinário, trata-se de um milagre. Estamos falando da
condenação de Jesus, a única pessoa verdadeiramente sem pecado que já
viveu. Nas palavras inspiradas do apóstolo Pedro, Jesus não cometeu
pecado, nem dolo algum se achou em sua boca (1Pe 2.22). Segundo a
mesma inspiração, o escritor aos Hebreus nos diz que Jesus era santo,
inculpável, sem mácula, separado dos pecadores (Hb 7.26). Até mesmo
Pilatos, aquele que autorizou a morte de Jesus atendendo ao clamor dos
judeus, declarou: Estou inocente do sangue desse justo; fique o caso
convosco (Mt 27.24). Mesmo assim, Jesus foi condenado à morte, e sofreu
infinitamente mais do que qualquer um já sofreu, porque não se tratou de
um castigo comum. Ele levou sobre si o peso total do castigo pela maldade
humana. Ele sofreu como se fosse culpado pelos pecados da humanidade,
mesmo sendo o único homem justo. Portanto, ao olhar para a cruz, não se
pode deixar de concluir que este ato jurídico encerra a pior falha de justiça
humana na história do mundo. Porém, como afirmamos no início, a
condenação de Jesus foi um ato jurídico que envolve injustiça e justiça ao
mesmo tempo, porque tudo aconteceu de acordo com o determinado
desígnio e presciência de Deus (At 2.23). Por isso, como também
afirmamos no início, esse ato é um milagre, o único milagre capaz de
garantir a salvação dos eleitos de Deus, uma vez que abre o caminho para
Deus perdoar o pecado sem comprometer o seu padrão de santidade,
porque Jesus, o Deus Filho crucificado, é santo. Esse é um mistério tão
profundo que somente na eternidade teremos a sua revelação completa.
Porém, todo verdadeiro cristão sabe que Jesus morreu pelos nossos
pecados; todo verdadeiro cristão sabe que esse foi o maior sacrifício já
feito, e o mais puro ato de amor já realizado. Eis o mistério: o maior ato de
injustiça humana foi o meio para materializar o ato infinitamente mais
elevado de justiça divina. Como o nosso Deus é maravilhoso ao se revelar
a nós na medida em que podemos compreender. A morte de Jesus é um ato
jurídico que não pode sair da nossa memória. Ao mesmo tempo em que a
maior injustiça já cometida por nossos antepassados deve nos fazer corar
de vergonha, o maior ato de justiça decretado por Deus, pela sua graça, é a
nossa garantia de vida eterna. Considerem estas coisas, e louvem a Deus!
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 138.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 47 NC – Louvor e Glória.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 147.1-10 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo Vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – Segurança e Alegria.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

HINOS – NOVO CÂNTICO
47 NC - LOUVOR E GLÓRIA
Louvamos-te ó Deus, pelo dom de Jesus
Que, por nós, pecadores, morreu sobre a cruz.
Aleluia! Toda a glória te rendemos, Senhor!
Aleluia! Tua graça imploramos. Amém.
Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz

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.
______________________________________________________________________
Salmos 147.1-10 (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!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 33 do Breve Catecismo – O que é justificação?
Resposta: Justificação é o ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos
pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós
imputada, e recebida só pela fé (Rm 3.22-25; 4.5-8; 5.1, 17-19; 2Co 5.19,21; Gl 2.16; Ef 1.7;
Fp 3.9).

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!

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.
144 NC – SEGURANÇA E ALEGRIA

LEITURA BÍBLICA
Salmos 138.1-2 (Leitura Uníssona)

HINOS – NOVO CÂNTICO

147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela 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!
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!

Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.
Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti; repreende-o; se ele se arrepender,
perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo:
Estou arrependido, perdoa-lhe (Lc 17.3-4).

