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Nosso endereço
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de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

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!!! – Mamon significa riquezas. Com
o tempo, o termo ficou conhecido como o deus das riquezas,
porque na prática, percebe-se claramente que este é o deus mais
adorado pelas pessoas, inclusive as ditas crentes. Mamon, sem
nenhuma dúvida, é quem recebe adoração nos megatemplos de
qualquer denominação construídos com o dinheiro dos
“dízimos” daqueles que se dizem discípulos de Jesus, mas que
andam em busca de riqueza e poder. Como esses pseudo
discípulos, inclusive pastores, são diferentes do Mestre, aquele
que não tinha “onde reclinar a cabeça” (Mt 8.20), e que ensina
que não se pode adorar a Deus e a Mamon (Mt 6.24). Sabemos
que nenhum crente teria coragem de confessar que adora as
riquezas, mas, seguramente, a maioria se esforça sobremaneira
para consegui-las, ao passo que buscar o conhecimento do Deus
verdadeiro fica para segundo plano. Como isso é triste! Se você
é crente, salvo, precisa considerar estas coisas.
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.
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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

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.

SEGUNDA

ANIVERSARIANTES – Dia 08 – Milena (8650-2004); Silvinha

18:00h - Atendimento
no Gabinete.

(3043-8857); Dia 09 – Júnia (8826-3019); Dia 14 – Felipe (996330947) e Hélder Henrique (3225-8820); Dia 15 – Danielle Oliveira;
Dia 16 – Lorena (3506-3373) e Assíria (3506.3373); Dia 17 –
Letícia (98797-0306); Dia 18 – Maylcker (8862-0996); Mirlley
(8862-0980); Dia 19 – Valsângela (8670-0152); Dia 25 – Edivânia
(8837-9180. 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!

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.

VIVENDO PARA CRISTO
Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de
Cristo (Fp 3.7).
Queridos, em todos os lugares por onde passou, o apóstolo Paulo e as
igrejas por ele fundadas enfrentaram grande oposição dos judaizantes. Em
Filipos, a igreja com a qual Paulo demonstra maior intimidade, não foi
diferente (Fp 3.2, 18). Podemos perceber que os vaidosos e raivosos
judaizantes continuavam perturbando aqueles irmãos, vangloriando-se nas
obras da carne (3.3), imaginando possuir justiça própria decorrente da
observação da lei (3.9). Diante disso, o apóstolo Paulo defende o seu
ministério e a Igreja, apelando para o que movia sua vida e seus interesses,
ao mesmo tempo em que acusa os falsos mestres e suas falsas doutrinas. O
alvo do apóstolo é levar a Igreja a valorizar aquilo que é importante, e a
não aceitar a pressão exercida pelos judaizantes que supervalorizavam ritos
religiosos, tradições, títulos e posições dentro da Igreja. Segundo o ensino
de Paulo, nada pode ter mais valor na vida do salvo do que o Senhor Jesus
Cristo (3.7-8). Observem que o apóstolo se apresenta como exemplo aos
filipenses. Todos os privilégios e reivindicações que ele poderia ter como
judeu foram colocados num mesmo pacote, e considerados como perda. A
determinação do apóstolo em combater os falsos mestres que perturbavam
a Igreja o levou a tomar uma atitude firme e não neutra, pois ele rejeitou,
com desprezo, qualquer posição sociorreligiosa que pudesse levá-lo a
sobressair-se a Cristo (3.8). Afinal, a vida cristã não fará sentido se Cristo
não for o sentido da vida. A posição do apóstolo é radical. Nada pode ser
mais desejado do que Cristo na vida do salvo (8b-11). Por isso, como
Paulo, precisamos conhecê-lo cada vez mais. Observem que, ao contrário
dos judaizantes que vindicam justiça própria que procede da lei, Paulo
busca a justiça que procede da fé em Cristo (3.9). A fé consiste em
conhecer a Cristo, e esta íntima união com o Senhor ressurreto levou o
apóstolo a compartilhar os sofrimentos de Jesus, conformando-se com ele
na sua morte (3.10). De fato, as Escrituras nos mostram que Paulo
experimentou os sofrimentos de Cristo (Gl 6.17). Com base na sua luta, no
seu testemunho e no seu ensino, podemos ver claramente que o destemor
de Paulo em defesa da Igreja, não era por causa de qualquer instituição por
ele organizada, e sim pela glória de Cristo. A par desta verdade, precisamos
responder às seguintes perguntas: O Senhor Jesus é o maior anelo do nosso
coração? Quando, às vezes, nos vemos envolvidos em alguma disputa
dentro da Igreja, o que nos move é a glória de Cristo, ou a defesa dos nossos
interesses pessoais? Precisamos entender que o salvo deve viver por causa
de Cristo, e para a causa de Cristo. Se Cristo não estiver acima de todos os
nossos interesses humanos, não teremos motivo para desejar a ressurreição
(3.11). 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 145.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – Ao Deus Glorioso.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 16.1-11 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 153 NC – Amparo Divino.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – Segurança e Alegria
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-3 (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.
3 - Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; a sua grandeza é insondável.

___________________________________________________________
Salmos 16.1-11 (Leitura alternada)
1 - Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.

2 - Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor; outro bem não possuo, senão a ti somente.
3 - Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.
4 - Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses; não oferecerei as suas

libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
5 - O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice; tu és o arrimo da minha sorte.
6 - Caem-me as divisas em lugares amenos, é mui linda a minha herança.
7 - Bendigo o Senhor, que me aconselha; pois até durante a noite o meu coração me ensina.
8 - O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não serei abalado.
9 - Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará seguro.
10 - Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção.
11 - Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua

HINOS – NOVO CÂNTICO
26 NC - AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!

Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

Teu rosto vendo, nada temerei.
E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, viste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor!

destra, delícias perpetuamente.

HINOS – NOVO CÂNTICO

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 71 do Breve Catecismo: Que exige o sétimo mandamento?
Resposta: O sétimo mandamento exige a preservação de nossa própria castidade, e da de
nosso próximo, no coração, nas palavras e na conduta (Mt 5.28; 1Co 7.2; Ef 4.29; Ef 5.11-12;
Cl 4.6; 1Ts 4.4-5; 1Pe 3.2).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo
se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria (Jo 16.20).

