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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!!! – Apesar de toda a oposição que
sofreu, inclusive dos “falsos irmãos” judaizantes, o apóstolo
Paulo foi um dos maiores pregadores do evangelho em toda a
história da redenção. Ele foi responsável pela propagação do
evangelho em todo o Império Romano durante um tempo de
perseguição incomparável, e permanece como um exemplo do
que significa ser um ministro cristão. Ao considerarmos a vida
do apóstolo Paulo, notamos que ele foi um homem
excepcionalmente dotado, em especial no que concerne ao seu
intelecto e zelo. Todavia, ele mesmo nos ensinou que o poder de
seu ministério não estava em seus talentos pessoais, na
observância das tradições humanas, mas na proclamação fiel do
evangelho, como ele mesmo diz, “não com sabedoria de palavra,
para que se não anule a cruz de Cristo” (1Co 1.17).
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, pelo conhecimento 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 – Paulo Izidro Gomes
(98687-9312); Dia 03 – Dirce Moreira (98722-1208), e Rosa
Virgínia Moreira (98643-0337); Dia 04 – Valderi Neto
(3225.1656); Dia 11 – Luiz Cláudio; Dia 17 – Bruno Castro
(98766-4855); Dia 18 – Jackson Macena (98843-2701; Dia 19
– Ester Diniz (3245-1843). 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.

AS ESCRITURAS, A TRADIÇÃO E A REFORMA
Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens.
Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa
própria tradição (Mc 7.8-9).
Queridos, como temos ensinado repetidamente, o ministério de Jesus, à
parte da sua obra salvífica consumada na cruz do calvário, foi o ensino
especialmente ministrado aos seus discípulos. Também temos chamado
atenção para o fato de que todo o ensino de Jesus era feito em contraponto
ao ensino dos fariseus, os líderes religiosos de Israel, tidos por mestres da
lei de Moisés, mas que, na verdade, eram escravos e escravizadores das
suas próprias tradições. Por onde quer que Jesus andasse com os seus
discípulos, era seguido de perto pelos fariseus, que tentavam flagrá-lo e
condená-lo por possíveis violações de algumas das suas tradições. Segundo
o evangelista Marcos, os fariseus observavam uma infinidade de tradições
como, por exemplo, não comer sem lavar cuidadosamente as mãos, sem se
aspergirem; e há muitas outras coisas que receberam para observar... (Mc
7.3-4). Assim, os fariseus viviam sob a autoridade de tradições humanas,
mesmo que estas tradições estivessem em choque com as Escrituras
Sagradas. Quando os censurou por isso, Jesus sabia que os mestres da lei
conheciam os mandamentos de Deus, mas preferiam guardar as suas
próprias tradições. Portanto, não há a menor dúvida de que Jesus
classificou as tradições humanas como a palavra de homens, e as Escrituras
Sagradas como a palavra de Deus. Este foi o tema predominante durante a
Reforma Protestante, uma vez que a Igreja Católica havia sufocado as
Escrituras com uma grande quantidade de “sagradas tradições” extra
bíblicas. Assim como Jesus desprezou as tradições dos fariseus, os
reformadores desprezaram as tradições da Igreja Católica, a fim de que a
palavra de Deus pudesse ocupar o devido lugar na vida dos seus eleitos.
Agora prestem atenção, queridos! Embora não creiamos que alguém
desconheça esta verdade em qualquer uma das denominações reformadas,
não temos receio de afirmar que muitas tradições humanas continuam se
sobrepondo às Escrituras Sagradas, mesmo nas igrejas reformadas. É por
isso que temos insistido no ensino criterioso da Palavra, para que os irmãos
julguem entre a palavra de Deus e a palavra de homens, para que ninguém
siga regras e dogmas religiosos estranhos à palavra de Deus. Insistimos em
lembrar que os verdadeiros discípulos de Jesus são chamados à santidade
conforme a doutrina bíblica, e a não se conformar com as tradições
humanas (Rm 12.2), a fim de honrar a supremacia das Escrituras Sagradas,
e o senhorio de Jesus Cristo. 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 117.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 3 NC – A Igreja em Adoração.
Leitura Bíblica Alternada – Mateus 5.3-12 (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 183 NC – Benditos Laços.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice Amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 117.1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos.
2 - Porque mui grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para
sempre. Aleluia!
___________________________________________________________________________
Mateus 5.3-12
3 - Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
4 - Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
5 - Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
6 - Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
7 - Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
8 - Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
9 - Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
10 - Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
11 - Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e,
mentindo, disserem todo mal contra vós.
12 - Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim perseguiram
aos profetas que viveram antes de vós.

HINOS – NOVO CÂNTICO
3 NC – A IGREJA EM ADORAÇÃO
Eterno Pai, teu povo congregado,
Humilde entoa o teu louvor aqui!
No dia para o culto reservado,
Com esperança olhamos para ti.
Teu santo livro, ó grande Deus tomamos
Com fé singela e reverente amor;
E, como atentos filhos, procuramos
Ciência na Palavra do Senhor.
Jesus! Aos teus benditos pés sentados
Queremos teus conselhos receber,
E sendo por ti mesmo doutrinados,
De mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados
Queremos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados
Na plenitude do teu vasto amor.
Ensina aos teus, Espírito Divino,
Dissipa as trevas destes corações;
E com a luz do teu celeste ensino,
Vem aclarar as santas instruções.
Aviva em nós as forças da memória,
Pois sempre mais queremos conhecer,
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória
Enleva os santos anjos de prazer. Amém.

HINOS – NOVO CÂNTICO
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.
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.

183 NC – BENDITOS LAÇOS
Benditos laços são
Os do fraterno amor,
Que assim, em santa comunhão,
Nos unem no Senhor.
Ao mesmo trono, além,
Vão nossas petições;
É mútuo o gozo, e a dor também,
Dos nossos corações.
Aqui tudo é comum:
Tristezas e prazer;
Em Cristo somos todos um:
É este o seu querer.

209 – ENCORAJAMENTO
Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás no podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Se desta santa união
Nos vamos separar,
No céu eterna comunhão
Havemos de gozar.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 61 do Breve Catecismo: Que proíbe o quarto mandamento?
Resposta: O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos
deveres exigidos, e a profanação deste dia por meio de ociosidade, ou por fazer aquilo que em
si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossas
ocupações e recreações temporais (Is 58.13; Jr 17.24,27; Ez 22.16; 23.38; Am 8.5; Ml 1.13).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e
salteadores; mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
será salvo; entrará e sairá e achará pastagem (Jo 10.7-9).

