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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!!! – Nós, os crentes, precisamos
fazer a vontade de Deus, não porque concordamos com ela, e
sim, simplesmente, porque é a vontade de Deus. Lembre-se que,
por natureza, a nossa tendência é sempre discordar, visto que
somos pecadores. Por isso, nós, os crentes, precisamos obedecer
a Deus porque ele é santo, puro e justo. Sabemos que foi ele
quem nos criou e nos redimiu. Sabemos que ele nos ama e quer
nos conduzir em santidade de vida. Ele sabe o que é melhor para
nós. Precisamos obedecê-lo como filhos amados, porque ele é
Deus, o nosso Pai amado.
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!

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.

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.

OS PENSAMENTOS DE DEUS
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos
de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais (Jr 29.11).

Queridos, ao longo dos anos temos alertado a Igreja acerca dos falsos
pastores, mostrando que os pensamentos de Deus, os planos de Deus para
o seu povo eleito estão consubstanciados na sua Palavra, e não em
discursos bem elaborados pela astúcia humana. Sempre foi assim. No caso
do profeta Jeremias, contra tudo que apregoavam os falsos profetas, ele
tinha convicção de que Jerusalém seria destruída, de acordo com o plano
de Deus de trazer o seu povo à obediência, mas ninguém lhe deu ouvidos.
Uma vez cativos na Babilônia, novamente os falsos profetas apregoavam
que em breve o povo retornaria a Jerusalém. De forma contrária, Jeremias
tinha a palavra correta, conforme os pensamentos de Deus, e mandou que
o povo procurasse viver bem em Babilônia, na medida do possível, pois o
cativeiro se prolongaria por setenta anos (29.4-10). Como esta situação é
atual, e pode ser aplicada à Igreja. Quantas vezes ouvimos a palavra de
Deus através do pastor, mas, por ela não ser agradável, preferimos dar
ouvidos às bajulações enganosas dos falsos pastores. Irmãos queridos, a
nossa vida não transcorre de forma aleatória. Sejam quais forem as
circunstâncias, Deus tem pensamentos de paz, e não de mal, de forma que
tenhamos aquilo de que necessitamos, de acordo com os seus planos, e não
com os nossos. Mesmo que Deus não nos informe detalhadamente os seus
pensamentos e os seus planos, precisamos confiar no que ele tem preparado
para nós. Sabemos que os pais costumam fazer planos para os seus filhos
mesmo antes de eles nascerem; que os filhos são amados antes de serem
concebidos. Assim é o nosso Pai celeste. Portanto, da mesma forma como
Deus tinha pensamentos de paz para os exilados na Babilônia, os seus
pensamentos continuam os mesmos para a sua Igreja. Creio, sinceramente,
que a Igreja está vivendo no exílio espiritual, e sofrendo as consequências
materiais da sua desobediência. Por isso, como nos tempos de Israel, Deus
continua a usar pastores fieis, que proclamam os pensamentos de Deus na
integridade da sua Palavra, trazendo sempre à memória o que nos pode dar
esperança: a promessa de que Deus tem pensamentos de paz, e não de mal,
para nos dar o que necessitamos, e não o que desejamos. Era essa
convicção que consolava o profeta Jeremias, mesmo em meio aos
escombros de Jerusalém. É essa convicção que nos consola, mesmo em
meio ao que consideramos os escombros da Igreja. Um remanescente fiel
há de perseverar confiante nos pensamentos e nos planos de Deus para a
sua Igreja. Este remanescente fiel, pela perseverança no poder do Espírito,
também haverá de considerar estas coisas.
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 92.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – Achei um Bom Amigo.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34.9-22 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – Encorajamento.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – Morada Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 92.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.
___________________________________________________________________________
Salmos 34.9-22 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem
nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.
20 - Preserva-lhe todos os ossos, nem um deles sequer será quebrado.
21 - O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados.
22 - O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado.

HINOS – NOVO CÂNTICO
113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.
Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!
Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.

209 NC - ENCORAJAMENTO

Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!

Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás não podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 52 do Breve Catecismo – Quais são as razões anexas ao segundo mandamento?
Resposta: As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a
sua propriedade em nós e o zelo que ele tem pelo seu próprio culto (Êx 34.14; Sl 45.11; Sl
95.2-3)

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa
de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos
lugar (Jo 14.1-2).

