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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!!! – Sem dúvida, o caos teológico
está minando as estruturas da Igreja. Foi-se o tempo em que os
pastores das igrejas tradicionais eram bons teólogos, capacitados
e comprometidos com as doutrinas bíblicas essenciais. Agora, a
preferência é por bons psicólogos ou administradores capazes de
manipular multidões. Os poucos remanescentes fiéis, não
raramente, são confrontados dentro da própria organização,
desafiados a mudar o seu modo de dirigir a igreja, e a
desenvolver alguma “estratégia de crescimento” com base em
métodos puramente humanos. É o pragmatismo capitalista
sobrepondo-se à Teologia; o humanismo sobrepondo-se ao
teísmo, as tradições e invenções humanas sobrepondo-se à
Palavra de Deus. Que coisa triste!
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 12 – Jerônimo (99676-6371) e
Larissa (99989-8260); Dia 13 – Emilly (98813-0437); Dia 14 –
Raquel (98739-4636); Dia 22 – Wanda 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!

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

Site: www.ip13demaio.org
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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 ABANDONO DA TEOLOGIA
Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas
pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No
último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias
paixões (Jd 17-18).
Queridos, precisamos voltar a este assunto, que é recorrente em todo o
texto bíblico. Recebi um vídeo em que um pretenso ministro da palavra
declarou que Teologia é besteira. Como pode a Teologia ser besteira se ela
trata do estudo sobre Deus e sobre o seu pacto com a criação, conforme ele
mesmo revelou nas Escrituras Sagradas? Vejam a que ponto nós chegamos,
em cumprimento à profecia apostólica citada nos versículos acima.
Infelizmente, não temos lutado pela fé que uma vez por todas foi entregue
aos santos, como exorta Judas. Sabemos que a cultura pós-moderna
transformou o movimento evangélico em algo amorfo, sem energia, sem
poder, e já não existe o sentido de corpo nem senso de membresia nas
igrejas. Agora os ditos “evangélicos” frequentam qualquer igreja. Por isso,
já não pode haver mecanismos para disciplina, muito menos excomunhão,
nem mesmo para os falsos mestres. Como podemos constatar até mesmo
em organizações evangélicas tradicionais, a consciência teológica foi
perdida, a ponto de um reconhecido líder de uma grande igreja histórica de
nossa cidade, também declarar de púlpito que Teologia é besteira.
Realmente, não ignoramos que muitas igrejas são conduzidas por
indivíduos que não têm conhecimento teológico nem qualificações
pessoais para a liderança eclesiástica. Normalmente, mesmo que as
organizações evangélicas tradicionais tenham órgãos superintendentes das
igrejas a eles vinculadas, muitos ministros transformam-se em “donos” de
suas igrejas autônomas, e agem sem supervisão e sem prestação de contas,
por inexistir um corpo de anciãos conhecedores da doutrina bíblica. Assim,
se a igreja “cresce”, a “liderança” é inquestionável, uma vez que é
“comprovada” pelo número de seguidores e pela arrecadação de dízimos e
ofertas. As igrejas entupidas de gente fazem com que tais líderes fiquem
convencidos de que o ensino doutrinário cuidadoso é um entrave ao
“crescimento” da igreja, no que estão rigorosamente certos. Afinal, como
o apóstolo Paulo ensina, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois
não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar (Rm 8.7). Ora, como
Judas afirma, tais líderes e seus seguidores são escarnecedores, andando
segundo as suas ímpias paixões. Logo, são inimigos de Deus e da Teologia.
Por isso, como adverte Judas, precisamos estar atentos, não permitindo que
a Teologia, ou o conhecimento doutrinário, seja substituído em nossa igreja
pelo pragmatismo capitalista. 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 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 38 NC – Louvores Sem Fim.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 116.1-5; 12-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 61 NC – Ações de Graças.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 – Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre.
_______________________________________________________________________
Salmos 116.1-5; 12-19 (Leitura Alternada)
1 - Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
2 - Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
3 - Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; caí em
tribulação e tristeza.
4 - Então invoquei o nome do Senhor: Ó Senhor, livra-me a alma.
5 – Compassivo e justo é o Senhor; o nosso Deus é misericordioso.
12 - Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo?
13 - Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor.
14 - Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.
15 - Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
16 - Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva; quebraste as minhas cadeias.
17 - Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor.
18 - Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo,
19 - nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia.

HINOS – NOVO CÂNTICO
38 NC – LOUVORES SEM FIM
Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por seu insigne amor,
Por todos seja sempre louvado o Salvador!
Mil vezes, sim, mil vezes, sim,
Louvores ao Senhor
Que nos amou e nos salvou,
Bendito Salvador!
Eis ao redor do trono do Redentor Jesus,
Milhares de milhares em refulgente luz!
Com reverência adoram o grande Salvador!
E ao bom cordeiro rendem a honra e o louvor.

Oh! Vinde agora, todos, também a celebrar
As glórias sempiternas do Redentor sem par!
Com vozes de vitória seu nome proclamai!
Mil vezes mil louvores a Cristo Tributai!

HINOS – NOVO CÂNTICO
Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

61 NC – AÇÕES DE GRAÇAS
Graças dou por esta vida,
Pelo bem que revelou,
Graças dou pelo futuro
E por tudo que passou.
Pelas bênçãos derramadas,
Pelo amor, pela aflição,
Pelas graças reveladas,
Graças dou pelo perdão.

Graças pelo azul celeste,
E por nuvens que há também,
Pelas rosas do caminho
63 NC - AS MUITAS BÊNÇAOS
E os espinhos que elas têm.
Se da vida as vagas procelosas são,
Pelas noites desta vida,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Pela estrela que brilhou,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, Pela prece respondida
E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
E a esperança que falhou.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Pela cruz e o sofrimento,
Recebidas da divina mão!
E, afinal, ressurreição,
Vem dizê-las, todas de uma vez,
Pelo amor que é sem medida,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!
Pela paz no coração;
Pela lágrima vertida
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
E o consolo que é sem par,
É a cruz pesada que tens de levar?
Pelo dom da eterna vida,
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
Sempre graças hei de dar.
E, fortalecido, tudo vencerás!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 69 do Breve Catecismo: Que proíbe o sexto mandamento?
Resposta: O sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida, ou a de nosso próximo,
injustamente, e tudo aquilo que para isso concorre (Gn 9.6; Pv 24.11-12; Mt 5.22; At 16.28;
Gl 5.15; 1Jo 3.15).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim,
assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço e elas me seguem (Jo 10.14-15, 27).

