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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!!! – Em direção contrária ao
ecumenismo, a disputa entre denominações religiosas está tão
acirrada no mercado religioso que, às vezes, tendemos a pensar que
a batalha espiritual está apenas no nível econômico, político,
capitalista. Não está. Não se trata de uma guerra por espaços físicos,
templos, poder sobre as pessoas neste mundo. Não se trata de
artimanha para o enriquecimento de organizações e líderes
religiosos inescrupulosos. Também não é uma tentativa de
fortalecimento da igreja para assumir o Estado. Trata-se de uma
guerra na esfera espiritual em que não se usam armas físicas e
mortais na esfera da criação. É isso que Paulo ensina em 2Co 10.35: não militamos segundo a carne. Precisamos discernir os espíritos,
e isso só é possível com o conhecimento das Escrituras Sagradas.
ELEIÇÃO PASTORAL – Considerando o vencimento do prazo
de mandato do Rev. Juarez Rodrigues em maio próximo, o
Conselho resolve abrir e encaminhar o processo de eleição para
pastor efetivo da nossa Igreja, na forma da CI/IPB, Cap. V, Seção
2a, Art. 83, alínea “e”, com os seguintes critérios: a) o mandato
será de 05 (cinco) anos, observadas as exigências para a função
contidas na CI/IPB, Cap. IV, seção 2ª, Art. 32; b) o prazo para
apresentação de nomes a candidato é de 10 (dez) dias a contar do
dia 23 de abril de 2017; c) para ser aceito como candidato o nome
do pastor deverá ser indicado por, no mínimo, 05 (cinco) membros
comungantes da Igreja; d) o pastor indicado a candidato não
poderá exercer qualquer função laboral concorrente ao pastorado,
exigindo-se dedicação integral ao pastoreio da I P T M; e) se o
único nome apresentado for o do Rev. Juarez Rodrigues, desde já
fica convocada uma Assembleia Extraordinária a ser realizada no
dia 14 de maio de 2017, para a eleição.
ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Lílian Nóbrega (99948-0907);
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 (988653090); 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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Site: www.ip13demaio.org
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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.

GUERRA E PAZ
Combate o bom combate da fé (1Tm 6.12).
Queridos, há uma frase bastante conhecida acerca da paz: Queres a paz?
Prepara-te para a guerra! Como sabemos, a frase trata da paz que
pretensamente pode ser conquistada pelos homens, e pelos seus próprios
meios. Nesse sentido, cresce no meio evangélico a mobilização para
promover a paz entre as diversas confissões de fé, o que denominam de
ecumenismo. Segundo os defensores dessa pretensa paz, precisamos nos
concentrar naquilo que nos une, alegando que essa é a vontade de Jesus.
Afinal, foi ele quem disse: Bem-aventurados os pacificadores (Mt 5.9). Só
que o Senhor Jesus também demonstrou com a sua vida e sua pregação que
não pode haver paz entre a verdade e o engano. Durante todo o seu
ministério ele esteve em guerra contra os líderes religiosos de Israel, os
escribas e fariseus. Por outro lado, está claro nas Escrituras que, a exemplo
do Senhor Jesus, as nossas armas não podem ser carnais, e, sim, poderosas
em Deus, para destruir fortalezas (2Co 10.4). Porque isso? Porque também
está claro nas Escrituras que a nossa luta não é contra o sangue e a carne
(Ef 6.12). Jesus nunca concordou com os seus opositores, mas os amou e
orou por eles, mesmo no momento da sua crucificação tramada por eles.
Portanto, se é verdade que não podemos ser hostis com aqueles que
professam uma fé estranha às Escrituras Sagradas, também é verdade que
não podemos ser condescendentes com eles, como é a proposta do
ecumenismo. Neste mundo, vivemos um misto de guerra e paz. Não
podemos esquecer que os discípulos de Jesus estão em guerra
irreconciliável contra o mundo, mas o seu testemunho deve ser sempre
moderado, com mansidão e graça (Ef 4.29; Cl 4.6). Confessamos que, às
vezes, gostaríamos de ter poder para fazer descer fogo do céu contra os
blasfemadores e contra aqueles que levam multidões pelo caminho do
engano, mas sabemos que esse sentimento não é apropriado para um
discípulo de Jesus (Lc 9.54-55). A nossa guerra pela paz nada tem a ver
com litígios pessoais. Nossa declaração de guerra, na verdade, deve ser um
manifesto pela paz através de um convite à reconciliação com Deus (2Co
5.18-20). Se temos o fruto do Espírito (Gl 5.22-23), a nossa primeira
atitude ao encontrar alguém no erro é a mansidão prescrita em Gálatas 6.1,
lembrando que nós, outrora, também vivíamos no erro (Tt 3.2-3). É com
esse entendimento que somos instruídos a lutar pela fé. É assim que o
apóstolo Paulo ensina ao pastor Timóteo: Segue a justiça, a piedade, a fé,
o amor, a constância, a mansidão (1Tm 6.11), sem, contudo, deixar de
lembrar logo no versículo seguinte: Combate o bom combate (v.12). Que
Deus nos conceda graça para discernir tudo que vemos e ouvimos, e viver
segundo a sua justiça, para louvor da sua glória. Amém.
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 95.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e Coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 16.1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 103 NC – Salvação em Cristo.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 108 NC – Aflição e Paz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95.1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 – Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos.
3 – Porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses.
___________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
HINO 52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 35 do Breve Catecismo – O que é santificação?
Resposta: Santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o
nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a
viver para a retidão (Rm 6.4,6,14; Ef 4.23-24; 2Ts 2.13).

Louvor, louvor darei a ti,
Ó Cristo, meu Senhor!
Profeta, Sacerdote, Rei,
Do mundo o Salvador.

Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!

108 NC - AFLIÇÃO E PAZ

Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!

Se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer,
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou!

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

Sou feliz com Jesus,
Sou feliz com Jesus, meu Senhor!

103 NC - SALVAÇÃO EM CRISTO

Meu triste pecado, por meu Salvador
Foi pago de um modo cabal!
Valeu-me o Senhor! Oh! Mercê sem igual!
Sou feliz, graças dou a Jesus!

Salmos 16.1-11 (Leitura alternada)
1 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.
2 - Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente.
3 - Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
4 - Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses; não oferecerei as
suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
5 - O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
6 - Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança.
7 - Bendigo o Senhor, que me aconselha; pois até durante a noite o meu coração me ensina.
8 - O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não serei abalado.
9 - Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará seguro.
10 - Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.
11 - Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua
destra, delícias perpetuamente.

HINOS – NOVO CÂNTICO

Jesus, agora eu bem sei
Quão grande é teu amor!
Pois salvação me deste aqui,
Aceita o meu louvor.
Ó Cristo, és meu Salvador,
Por ti eu tenho paz!
Jesus, a ti louvor darei
Por tudo o que me dás.

Embora me assalte o cruel Satanás,
E ataque com vis tentações;
Oh! Certo eu estou, apesar de aflições,
Que feliz eu serei com Jesus!

A vinda eu anseio do meu Salvador,
Em breve virá me levar
Ao céu, onde eu vou para sempre morar
Com remidos na luz do Senhor!

Jamais descanso conheci,
Por ser um pecador;
Mas tu olhaste para mim
Com teu divino amor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim
ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém, que os
observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus (Mt 5.19).

