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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!!! – A ordem de Cristo é: Fazei
discípulos (Mt 28.19-20). Como? a) Pregando o evangelho, no
sentido de que pecadores sejam convertidos pelo poder do
Espírito Santo; b), Batizando em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo; c) Ensinando aos convertidos todo o desígnio de
Deus. Portanto, é impossível discipular um não convertido, uma
vez que não pode haver entendimento da Palavra de Deus sem a
iluminação do Espírito Santo. De igual modo, é impossível que
um convertido não seja levado a uma vida de santidade, através
do discipulado, pela iluminação do mesmo Espírito Santo que o
converteu. Todos nós estamos em uma das duas situações.
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.
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!
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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 DESAFIO PARA O CRENTE
Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não
existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando; todo
aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu (1Jo 3.5-6).
Queridos, o trecho de 1Jo 3.1-10 nos desafia a uma autoanálise acerca da
nossa vida como crentes. Nesse trecho o apóstolo João faz algumas
declarações que são mal interpretadas por muitos ditos crentes, que chegam
a defender uma doutrina de perfeição, livre de pecado, ainda neste mundo.
Obviamente, esta é uma doutrina estranha à Bíblia, e a nossa própria
experiência é suficiente para repudiá-la. Sabemos que somos pecadores
remidos, mas, pecadores que cometem pecados, mesmo depois de termos
conhecido a Cristo. Por isso, a interpretação correta do texto não é que os
cristãos não pequem ou não possam pecar, mas que não persistem, nem
podem persistir no pecado, porque não têm mais prazer nele. Assim,
sempre que o crente peca, fica triste e se arrepende, pois, o novo sentido
de sua vida é na direção contrária ao pecado, em busca da santidade.
Examine-se, pois, cada um a si mesmo! Este é o sentido da sua vida? Você
sabe o que fez mudar a direção da sua vida, e o que o motivou a abandonar
o pecado e buscar a justiça de Deus? Graças a Deus o apóstolo João nos dá
essas respostas nos mesmo texto. Por duas vezes, ele ensina qual o
propósito da vinda de Jesus ao mundo: ele se manifestou para tirar os
pecados (v.5), e, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as
obras do diabo (v.8). O apóstolo Mateus, de igual modo, ensina que Jesus
veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles (Mt 1.21).
Portanto, a insistência em que façamos uma autoanálise é perfeitamente
apropriada para os crentes. Ora, se Jesus veio para nos libertar da
escravidão do pecado, é inconcebível que continuemos brincando e até
flertando com ele, como se o pecado ainda impulsionasse os nossos afetos,
ou como se o pecado não tivesse o poder de nos manter afastados de Deus.
Se somos crentes, remidos pelo sangue de Jesus, nada mais lógico do que
desenvolvermos uma aversão ao pecado, lutando tenazmente para que ele
não interfira em nossa vida de santidade. É assim que o apóstolo continua
ensinando: Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do
pecado; pois o que permanece nele é a divina semente; ora, esse não pode
viver pecando, porque é nascido de Deus (v.9). Como o nosso Senhor é
maravilhoso! Ele liberta do pecado, e dá nova vida através de uma nova
semente, para que não tenhamos mais relação vital com a natureza oriunda
da velha semente. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do
diabo (v.10). Este é o desafio para o crente, que devemos considerar.
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 135.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2.13-19 (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 222 NC – Mais Perto da Cruz.
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.
___________________________________________________________________________
Efésios 2.13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue
de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação
que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por
ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam
perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família
de Deus.

HINOS – NOVO CÂNTICO

HINOS – NOVO CÂNTICO
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.

14 NC - LOUVOR
Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

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.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

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

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ

Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

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!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

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.

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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 51 do Breve Catecismo – Que proíbe o segundo mandamento?
Resposta: O segundo mandamento proíbe adorar a Deus através de imagens, ou de qualquer
outra maneira não prescrita em sua palavra (Dt 4.15-19; Dt 12.30-31; At 17.29).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do
que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento (Lc 15.7).

