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Presbíteros
Daniel Ferreira – 98836-2512
Francisco Rique – 3225-1665
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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!!! – Que valor você dá às
Escrituras? Você lê a sua Bíblia diariamente, e se esforça para
memorizar versículos que alavanquem a sua vida de santidade?
Não? Você sabe por quê? Por que você não valoriza a Palavra
de Deus. Agora, imagine se houvesse um prêmio de R$ 1.000,00
para cada versículo memorizado. A coisa mudaria de figura?
Sim, claro que sim. Certamente, por esse prêmio, você faria o
maior esforço para memorizar a sua Bíblia inteira. Pois bem, eu
lhe afirmo que isso é um grande equívoco. Saiba que os
benefícios de memorizar a Palavra de Deus são infinitamente
maiores do que qualquer valor em dinheiro. Pense nisso, e mude
de atitude.
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.
ANIVERSARIANTES – Dia 06 - Marcos Martins (999260450); Dia 16 – Michael Lábis (98765-4667); Dia 22 –
Magaly Martins (98863-9271); Dia 26 – Jomalyson Martins
(99973-8216); Dia 28 – Janay (98770-3023); Dia 31 – Helder
Félix – (98881-8197, e Heldinho Félix (98723-6962). 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,
e não segundo tradições humanas.

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 CRENTE E OS BENS MATERAIS
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas
concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na
ruína e perdição (1Tm 6.9).
Queridos, não é exagero afirmar que a tônica das pregações atuais é o
materialismo, a vitória ufanista que dá cabo de todas as mazelas que podem
atingir a criação. Crente tem que ser rico, sadio, e vitorioso, dizem os falsos
pastores. Obviamente, esse tipo de sermão não tem base bíblica. Mas, o
crente pode ser rico? É claro que sim. Embora em número bastante
reduzido, a Bíblia nos apresenta alguns santos possuidores de grandes
riquezas. A diferença entre eles e os “crentes” que buscam riquezas, é que
os santos da Bíblia não punham o seu coração nas riquezas. Um exemplo
clássico é o relacionamento entre Abraão e Ló. Mesmo possuidores de
grandes riquezas, em nenhum momento eles se desentenderam por causa
de riquezas, rebanhos, pastagens, porque o seu coração estava focado no
reino de Deus, e não em riquezas seculares. Logo, não é pecado ser rico.
Pecado é deixar que bens materiais tomem o lugar de Deus. Como Deus
formou o homem a partir da matéria criada, obviamente este homem
necessita de coisas materiais para viver, e é o próprio Deus quem
providencia o seu sustento. O Salmo 104 nos dá bem a medida da provisão
de Deus não apenas para humanidade, mas para todas as suas criaturas. Um
exemplo ilustrativo da provisão de Deus para as pessoas está no episódio
da multiplicação de pães e peixes: E, chamando Jesus os seus discípulos,
disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanecem
comigo e não têm o que comer; e não quero despedi-la em jejum, para que
não desfaleçam pelo caminho (Mt 15.32). Podemos ver neste versículo
como Jesus se preocupava com as necessidades básicas das pessoas.
Convém lembrar que aquela multidão era composta por ímpios. O texto
não deixa dúvida quanto a isso. Logo após todos se fartarem, quando Jesus
expôs a diferença entre o pão que perece e o pão que desceu do céu, todos
o abandonaram definitivamente. Portanto, não é razoável que um crente,
um salvo a quem Deus se revelou de forma maravilhosa, viva empenhado
em acumular riquezas neste mundo. Na verdade, o salvo não deve se
preocupar nem mesmo com as coisas materiais básicas para o seu sustento,
como o Senhor Jesus deixou bem claro: Por isso vos digo: Não andeis
ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou beber; nem
pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir (Mt 6.25). De forma
contundente, o Senhor diz que os ímpios é que se preocupam com estas
coisas. Os salvos, ao contrário, buscam aquilo que lhes é mais precioso, a
saber, o reino de Deus e a sua justiça (Mt 6.32-33). Meditem nestas coisas,
e vivam segundo a sã doutrina. Amém.
Pr. Juarez Rodrigues

ITURGIA (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 135.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O Grande Amor de Deus.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.121-136 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – O Deus Fiel.
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 135.1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Aleluia! Louvai o nome do Senhor; louvai-o servos do Senhor,
2 – vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus.
3 – Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.
___________________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 47 do Breve Catecismo – Que proíbe o primeiro mandamento?
Resposta: O primeiro mandamento proíbe negar, deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro
Deus, como Deus, e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a ele são
devidas (Sl 14.1; 81.11; Rm 1.20,21,25).

Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

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!

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA

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.

Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!

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.

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.

Salmos 119.121-136 (Leitura alternada)
121 - Tenho praticado juízo e justiça; não me entregues aos meus opressores.
122 - Sê fiador do teu servo para o bem; não permitas que os soberbos me oprimam.
123 - Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça.
124 - Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos.
125 - Sou teu servo; dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos.
126 - Já é tempo, SENHOR, para intervires, pois a tua lei está sendo violada.
127 - Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado.
128 - Por isso, tenho por, em tudo, retos os teus preceitos todos e aborreço todo caminho de
falsidade.
129 - Admiráveis são os teus testemunhos; por isso, a minha alma os observa.
130 - A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples.
131 - Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos.
132 - Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome.
133 - Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniqüidade alguma.
134 - Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos.
135 - Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos.
136 - Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei.

HINOS – NOVO CÂNTICO

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.
Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.

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!

Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo
se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria (Jo 16.20).

