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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!!! – Santidade e humildade andam

de mãos dadas, e são inseparáveis. Quanto mais santificado
o crente, mais humilde ele é. Essas duas características do
crente que se santifica para a glorificação têm algo em
comum: quanto mais santificado, mais ele lamenta a sua
impureza; quanto mais humilde, mais ele lamenta o seu
orgulho. Como é lindo pensar nisso, e como é terrível saber
que, se a nossa impureza e o nosso orgulho não nos
incomodam, é evidente que estamos em rota contrária à
glorificação. Que Deus nos conceda a graça da humildade!
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 21 de maio de 2017, para a eleição.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 – Zenilda; dia 05 – Daniele
(98739-8249); dia 13 – Andriel (98713-2871); dia 17 – Jane
(99668-6797); dia 19 – Zoraide (98755-0178); dia 20 – Viviane
(3244-4975); dia 21 – Márcio (3225-8820) e Melissa (986502004); dia 23 – Vilta (3225-8820); dia 25 – Karen (98174-9114), e
Licksomar (98889-7168); dia 30 - Matheus. Deus abençoe os seus
santos.
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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
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!

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.

A SOBERBA E A HUMILDADE
A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda (Pv 16.18); a
humildade precede a honra (Pv 15.33)
Queridos, o ser humano não tem nenhum motivo para ser soberbo e altivo
de espírito, principalmente os crentes. Afinal, como pergunta o apóstolo
Paulo aos coríntios, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que
não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o
não tiveras recebido? (1Co 4.7). No livro do profeta Daniel, podemos ver
um exemplo bastante ilustrativo de como a soberba precede a ruína, e a
altivez de espírito, a queda. No capítulo 4, versículo 30, lemos que o rei
Nabucodonosor andava todo empavonado pelo terraço do palácio real,
falando consigo mesmo sobre a própria grandeza imperial: Não é esta a
grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso
poder, e para glória da minha majestade? Observem que esta pérola de
soberba e altivez de espírito é a antítese do modelo de oração ensinada por
Jesus, que atribui a honra, a glória e o poder a Deus, e não a qualquer ser
humano (Mt 6.13). Por isso, o rei Nabucodonosor ainda falava quando caiu
sobre ele o juízo de Deus, destituindo-o do seu reino e retirando-o do seu
palácio. O rei ficou completamente louco e passou a comer e a viver como
os animais. Somente depois que ele se humilhou, reconheceu o domínio do
Deus Altíssimo sobre todos os reinos humanos e ergueu os olhos ao céu
em adoração, sua sanidade e o seu reino foram restaurados
simultaneamente. Conforme as suas próprias palavras, o rei aprendeu que
o orgulho e a loucura andam juntos, assim como a humildade e a razão:
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo exalço e glorifico ao Rei do céu;
porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e
pode humilhar aos que andam na soberba (Dn 4.30). Sim, o Senhor pode
humilhar aos que andam em soberba, e fará isso, conforme o ensinamento
do Senhor Jesus na parábola do fariseu e do publicano: porque todo o que
se exalta, será humilhado; mas o que se humilha, será exaltado (Lc 18.14).
É interessante notar como um rei ímpio compreendeu a graça de Deus no
juízo que caiu sobre ele, e quando se humilhou, foi exaltado novamente,
tendo o seu poder restabelecido. Por outro lado, é inadmissível um crente
ser soberbo e altivo de espírito, sabendo como foi maravilhosamente
alcançado pela graça salvífica do Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo
Pedro, conforme aprendeu com o Mestre, nos ensina: Humilhai-vos,
portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno
vos exalte (1Pe 5.6). É isso que se espera de todo crente, pois sabemos que
a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda, e que a
humildade precede a honra. Considerem estas coisas, e adorem a Deus!
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 34.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Provérbios 3.1-12 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 198 NC – Salvação Graciosa.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 34.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 - Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.
____________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO

HINOS – NOVO CÂNTICO

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS

Grande prova de amor, comunhão no Senhor
Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.

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.
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.

Provérbios 3.1-12 (Leitura Alternada)
1 - Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos;
2 - porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
3 - Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua do
teu coração
4 - e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
5 - Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 - Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
7 - Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal;
8 - será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos.
9 - Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda;
10 - e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
11 - Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
12 - Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 36 do Breve Catecismo – Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a
justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem?
Resposta: As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação,
ou delas procedem, são: certeza do amor de Deus, paz de consciência, Alegria no Espírito
Santo, aumento de graça e perseverança nela até ao fim (Pv 4.18; Jr 32.40; Rm 5.1,2,5; 14.17;
Ef 3.16-18; Cl 1.10-11; 1Pe 1.5; 2Pe 3.18; 1Jo 2.19,27; 5.13; Ap 14.12).

110-A- NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!
Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.
Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim como
também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço (Jo 15.10).

