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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 nossos dias, a maioria dos ditos
crentes leva uma vida tão parecida com a vida dos ímpios, que não
conseguimos perceber nenhuma diferença. Sabem por quê? Por que
não levam a sério a Bíblia, o que evidencia falta de conversão
verdadeira. A diferença entre o crente e o ímpio tem de ser radical.
Enquanto o ímpio é aquele que ama a si mesmo, a ponto de
desprezar a Deus e desconsiderar a sua palavra, preferindo as
tradições culturais, o verdadeiro crente é aquele que ama a Jesus
mais do que todas as coisas, mais do que a sua própria vida,
esforçando-se para fazer a vontade do seu Senhor. Como pastor, o
meu desejo é que essa diferença seja cada vez mais acentuada e mais
evidente na vida dos irmãos.
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.
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!

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226– João Pessoa-PB.

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.

A REFORMA PRECISA DE REFORMA!
E disse-lhes Jesus: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para
guardardes a vossa própria tradição (Mc 7.9).
Queridos, esta frase de Jesus, acima, foi dirigida aos fariseus, os líderes
religiosos de Israel, que o seguiam sempre na tentativa de apanhá-lo em
alguma situação que pudesse comprometê-lo. No contexto da frase, os
fariseus questionaram o Senhor Jesus porque os seus discípulos comiam
sem antes lavar as mãos, o que era proibido, segundo as tradições criadas
por eles mesmos. Assim, os fariseus viviam sob a autoridade de tradições
que eram passadas de geração a geração, e que eram impostas ao povo,
mesmo que fossem estranhas às Escrituras. Por isso, Jesus os acusou
claramente de estarem invalidando a palavra de Deus pela vossa própria
tradição que vós mesmos transmitistes (Mc 7.13). E o que é pior, as
Escrituras nos mostram de forma abundante, que quanto mais o homem se
afasta dos preceitos de Deus, levado por tradições humanas, mais
endurecido fica o enganoso coração, desesperadamente corrupto por
natureza (Jr 17.9). É por isso que Jesus “detonava” os fariseus, de maneira
contundente, mesmo sendo eles líderes religiosos de Israel, acusando o seu
erro: negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos
homens (Mc 7.8). De maneira muito clara, o Senhor Jesus considera que as
tradições são a palavra do homem, e que a Escritura é a palavra de Deus.
Os líderes religiosos de Israel estavam deixando que as suas tradições
sufocassem a palavra de Deus, ao invés de fazer com que a palavra de Deus
reformasse diariamente a conduta do homem pecador. Esse foi o motivo
do embate durante a Reforma Protestante. A Igreja Católica havia sufocado
as Escrituras com uma grande quantidade de tradições humanas, como no
tempo dos fariseus e de Jesus. Desse modo, assim como Jesus desprezou a
tradição dos antigos, os reformadores desprezaram a tradição da Igreja
Católica, a fim de que a Palavra de Deus voltasse a ser a única regra de fé
e prática. Como Jesus, os reformadores ensinaram a supremacia das
Escrituras sobre as tradições humanas. Só que, como ensina o sábio
Salomão, as coisas se repetem ciclicamente (Ec 1.9). Acaso não é o que
vemos em nossos dias na maioria das igrejas de qualquer denominação?
Invenções de toda ordem, algumas chegam a ser bizarras, totalmente
estranhas à palavra de Deus, vão se consolidando como tradições humanas
incorporadas ao que se chama de “culto”. Por isso, insistimos em alertar
aos irmãos! Os verdadeiros seguidores de Jesus são chamados a não se
conformar com as tradições humanas, e a reformar a sua conduta
diariamente pelas Escrituras (Rm 12.2), a fim de honrar o Senhorio de
Jesus Cristo, o Salvador de nossas vidas. Considerem estas coisas.
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 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sublime.
Leitura Bíblica Alternada – Colossenses.1-13-22 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – Mais Perto da Cruz.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 269 NC – Pureza no Sangue de Cristo.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-2 (Leitura Uníssona)

HINOS – NOVO CÂNTICO
19 NC - Ó REI SUBLIME

269 NC – PUREZA NO SANGUE DE CRISTO

Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!

Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu;
Seja bendito o seu sangue
Que por nós, pecadores, verteu.
Eis que no sangue lavados.
E tendo puro o coração,
Os pecadores remidos
Por Jesus têm com Deus comunhão.

Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 – Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre.
_________________________________________________________________________
Colossenses 1.13-22 (Leitura Alternada)
13 - Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
14 - no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
15 - Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;
16 - pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio
dele e para ele.
17 - Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste.
18 - Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para
em todas as coisas ter a primazia,
19 - porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude
20 - e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo
mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
21-E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas
vossas obras malignas,
22-agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, para apresentar-vos perante ele
santos, inculpáveis e irrepreensíveis.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 37 do Breve Catecismo – Quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo
na hora da morte?
Resposta: As almas dos crentes, na hora da morte, são aperfeiçoadas em santidade, e
imediatamente entram na glória; e seus corpos, estando ainda unidos a Cristo, descansam na
sepultura até à ressurreição (Lc 16.23; 23.43; Rm 8.23; 2Co 5.6-8; Fp 1.23; 1Ts 4.14).

HINOS – NOVO CÂNTICO

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor!

Alvo mais que a neve,
Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve eu estou.
Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! Quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto ele amou!
Eis nessas chagas pureza
Para o maior pecador,
A quem mais alvo que a neve
O teu sangue transforma, Senhor.
Se as faltas nós confessarmos
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas;
Purificas também, ó Jesus
Lavas de todo pecado,
Que maravilha de amor!
Pois que mais alvo que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor.

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a
tira de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e
também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. (Jo 10.17-18).

