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Departamento Infantil

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Todo aquele que é
verdadeiramente convertido nunca se dará por satisfeito com a
conversão pura e simplesmente. Ele sabe que a conversão é
apenas o começo de uma vida de santidade, e que a mesma graça
salvadora o impulsionará a prosseguir no conhecimento de Deus,
a uma vida de santidade, até transformá-lo à imagem de Cristo
(Rm 8.29-20). A ausência desse processo de crescimento
espiritual evidencia que não houve conversão verdadeira.
PASTOR COLABORADOR – Como os irmãos já
perceberam, contamos com o Reverendo Antonino como Pastor
Colaborador da nossa Igreja. Louvamos a Deus pela vida do
querido Pastor, e rogamos a graça de que, conjuntamente,
compartilhemos os dons que Deus nos deu para edificação da
nossa Igreja.

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.

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

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).

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 02 - Alda (98826-9771); Dia
04 - Anny Margareth (3226-6183); Dia 05 - Paulo Martins
(98818-6833) e Sara (98728-8761); Dia 20 - Franklin
(98882-0668); Dia 24 - Daniel Moreira (98893-0280); Dia 30
- Iremar (98684-3426). 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!

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 ADMOESTAÇÃO É UM DEVER CRISTÃO
E certo estou, meus irmãos, a vosso respeito, de que estais possuídos de
bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns
aos outros (Rm 15.14).
Queridos, o versículo acima não deixa dúvida de que Paulo acreditava que
os irmãos de Roma estavam capacitados para exercer o seu dever cristão
de cuidar uns dos outros. Ou seja, que cada irmão tinha ânimo e todo
conhecimento para ajudar ao próximo, sabendo como admoestá-lo, de
acordo com a sã doutrina. Admoestar é advertir o faltoso, censurando-o ou
repreendendo-o com brandura. Conquanto esta seja uma responsabilidade
primeiramente do pastor, também se constitui num dever cristão de todo
crente interessado na edificação da Igreja de Cristo. Notem que Paulo, ao
expressar a sua convicção sobre o nível de maturidade espiritual dos irmãos
romanos, já nos dá elementos necessários a que possamos ministrar a
admoestação. Paulo fala que a admoestação deve ser feita com bondade, a
partir do conhecimento da Palavra. Será que todos na nossa igrejinha,
podem afirmar que estão capacitados a admoestar aos outros, em caso de
necessidade? Alertamos que esta resposta precisa estar fundamentada na
seguinte realidade: A minha vida é um exemplo para os demais. Sim,
porque nenhum crente pode admoestar e exortar aos irmãos, se sua vida
não confere autoridade ao que fala. Isto seria hipocrisia e, ao invés de
edificar, causaria grande dano ao corpo de Cristo. Não é nenhuma novidade
ouvir nas igrejas comentários como: fulano só quer ser santo, mas.... Por
isso, precisamos aprender e praticar os ensinamentos do nosso Senhor
Jesus, a fim de que possamos exortar-nos mutuamente com conhecimento
e sabedoria, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado em nós e
através de nós. Afinal, o nosso alvo principal como Igreja deve ser
glorificar a Cristo. Todas as nossas ações, pensamentos e palavras devem
ser movidas e conduzidas para e com o propósito de exaltar, engrandecer
e glorificar a Jesus Cristo. Porém, lembramos aos irmãos, que só
conseguiremos tal nível de santidade através de um relacionamento íntimo
com Deus pelo estudo diligente da sua Palavra, e com oração, no Espírito.
Não há outro meio de termos intimidade com Deus, e conhecer a sua
aliança. Quantos dentre nós têm sido negligentes nesse aspecto, sempre
ausentes às reuniões de estudo bíblico? Por isso, à luz da Palavra, todos
devem exercer o dever cristão de admoestar aos faltosos, para que sejam
fiéis a Deus e aos demais irmãos, a fim de que não deixemos de congregarnos, como é costume de alguns; antes façamos admoestações, e tanto mais
quanto vedes que o dia se aproxima (Hb 10.25). Que Deus nos conceda a
graça de sermos achados fieis diante dele, 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.
13.

Oração Dedicatória. (TODOS, EM ORAÇÃO SILENCIOSA).
Chamada à Adoração – Salmos 138.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119.169-176 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A certeza do Crente.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 334 NC – A Conversão.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 138.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei

HINOS – NOVO CÂNTICO
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.

169 - Chegue a ti, Senhor, a minha súplica; dá-me entendimento, segundo a tua palavra.
170 - Chegue a minha petição à tua presença; livra-me segundo a tua palavra.
171 - Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos.
172 - A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça.
173 - Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos.
174 - Suspiro, Senhor, por tua salvação; a tua lei é todo o meu prazer.
175 - Viva a minha alma para louvar-te; ajudem-me os teus juízos.
176 - Ando errante como ovelha desgarrada; procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus
mandamentos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 49 do Breve Catecismo – Que exige o segundo mandamento?
Resposta: O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e
íntegros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua Palavra (Dt 12.32; Dt
32.46; Mt 28.20).

Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

Santo! Santo! Santo! Todos os remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.

334 NC - A CONVERSÃO

Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.

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 119.169-176 (Leitura alternada)

HINOS – NOVO CÂNTICO

Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!
105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.
Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz
Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.
Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele
que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele (Jo 14.21).

