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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!!! – Os verdadeiros cristãos são
diferentes dos “consumidores de religião”. Os verdadeiros
cristãos vão à Igreja da qual fazem parte para oferecer culto
corporativo, congregacional, momento em que se edificam
mutuamente pelas orações, cânticos espirituais, e todos são
edificados pela exposição da Palavra de Deus. De forma
diferente, os “consumidores de religião” andam de igreja em
igreja à procura de algum ministério que atenda às suas
necessidades individuais, e mudam de igreja pelos motivos mais
banais. Nossa oração e orientação é no sentido de que você faça
parte do primeiro grupo, para honra e glória do Senhor.
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.

Site: www.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
BOLETIM DOMINICAL - Ano XI, nº 537 – 17/setembro/2017

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

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.

18:00h - Atendimento
no Gabinete.

ANIVERSARIANTES –

QUINTA

Dia 10 – Erika Jácome (987409504); Dia 14 – Natália Martins (99665-7011). 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!

SEGUNDA

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.

ARREPENDIMENTO E SÚPLICA
Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz;
estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas (Sl 130.1-2).
Queridos, o salmo 130 é um cântico em que o salmista expressa contrição
e total confiança na misericórdia de Deus. Nestes versículos acima ele
clama a Deus como quem está se afogando em águas profundas. No
entanto, como sabemos, as águas profundas que afogam o salmista
representam o pecado e a culpa. Ele conhece o Senhor Deus e sabe que o
seu juízo não tardará a cair sobre ele e sobre a nação de Israel. Por isso, ele
diz que se Deus fizesse uma lista dos pecados, e deles pedisse conta,
ninguém subsistiria (v.3). Porém, o conhecimento de Deus é suficiente para
encorajar o salmista a confiar que Deus é perdoador, sabendo que ele
perdoa para que todos o temam, reconhecendo que ele tem poder para
perdoar (v.4). É interessante como, em nossos dias, o atributo perdoador
de Deus não é acompanhado pelo temor. Sabem por que, irmãos? Por que
as pessoas não sabem o conceito de perdão. O perdão é uma dádiva
concedida por aquele que tem poder para aplicar a penalidade a quem
cometeu algum crime ou pecado. Portanto, o perdão recebido sempre deve
ser seguido pelo temor do perdoador, considerando o seu poder soberano
para perdoar ou condenar o pecador. Por isso, longe de encorajar os
pecadores a pecar, o perdão de Deus estimula o temor ao Senhor da vida e
da morte, a reverência em sua presença, e leva os perdoados a se afastar do
mal. É nessa direção que o salmista, seguro da misericórdia de Deus para
com os pecadores arrependidos, afirma a sua determinação de confiar em
Deus para obter o perdão, contando com a sua promessa (v.5). Assim, ele
espera no Senhor ansiosamente, mas, também, pacientemente, como as
sentinelas esperam pelo alvorecer, ansiosas, mas certas de que serão
substituídas ao raiar do dia (v.6). Todas as sentinelas sabem que, por mais
longa que possa parecer a noite, por mais densa que seja a escuridão da
noite, a aurora há de chegar. Isto é um decreto eterno de Deus, assim como
as suas promessas. Ah! Como é bom conhecer a Deus e confiar na sua
palavra. É com esse conhecimento que o salmista conclama a Israel para
confiar no Senhor, afirmando que nele há misericórdia e copiosa redenção
(v.7). No último versículo, o salmista exorta a Israel a segui-lo, a confiar
que Deus há de redimir a Israel de todas as suas iniquidades (v.8). Prestem
atenção, irmãos! A realidade é do salmista e de Israel, mas o princípio é
eterno. Um coração contrito o Senhor não rejeitará. Portanto, como o
salmista, que cada um se arrependa diariamente dos seus pecados, e clame
pela misericórdia de Deus. Ele é perdoador soberano. Considerem 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 135.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 11 NC – Trindade Santíssima.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2.12-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 27 NC – Um Hino ao Senhor.
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 2.12-19 (Leitura Alternada)
12 – Outrora vós estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças
da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo.
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
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.

HINOS – NOVO CÂNTICO
As aves alegres, na mata,
Por entre as ramagens em flor,
Exultam em coro, cantando
Um hino ao teu nome, Senhor!
E tu, pecador que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor?

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

27 NC - UM HINO AO SENHOR
As grutas, as rochas imensas,
Dos mundos o grande esplendor,
Proclamam bem alto, constantes,
Um hino ao teu nome, Senhor!
Nos céus e no mar e na terra,
Nos bosques, nos prados em flor,
No fragoso alcantil, na amplitude celeste,
Um hino ressoa ao Senhor!
No céu, as estrelas brilhantes,
Dos mares o grande fragor,
E as brisas entoam, ridentes,
Um hino ao teu nome, Senhor!

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!
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.

SÍMBOLOS DE FÉ

GUARDE NO CORAÇÃO

Pergunta nº 55 do Breve Catecismo – Que proíbe o terceiro mandamento?
Resposta: O terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso de quaisquer coisas por
meio das quais Deus se faz conhecer (Is 5.12; Ml 2.2).

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).

