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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!!! – Ser pregador, evangelista,
pastor-mestre não é algo que você escolhe fazer. Na verdade,
você é chamado por Deus, e constrangido a aceitar o encargo,
como podemos ver em inúmeros casos explícitos na Bíblia.
Moisés, Jeremias e Paulo são bons exemplos desta verdade. Este
último chega a dizer: “Ai de mim se não pregar o evangelho”
(1Co 9.16). Portanto, uma concepção tão elevada da pregação e
do ensino da palavra de Deus não pode ser apenas uma imitação
– no sentido de falsificação, que não seja percebido pelas
ovelhas do Senhor Jesus. Por outro lado, o verdadeiro pastor não
descansará enquanto o rebanho sob o seu cuidado não der
ouvidos ao ensino de Deus. Ele foi chamado a pregar e ensinar,
e tem de fazer isto.
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 08 – Milena (8650-2004) e
Silvinha (3043-8857); Dia 09 – Júnia (8826-3019); Dia 14 –
Felipe (99633-0947) e Hélder Henrique (3225-8820); Dia 15
– Danielle Oliveira (81 9464-1249; Dia 16 – Lorena (35063373) 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!
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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 DONS DE PREGAÇÃO, ENSINO E CURA
Percorria Jesus toda Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o
evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade
entre o povo (Mt 4.23).
Queridos, como podemos ver no versículo acima, o ministério de Jesus
teve três vertentes bem definidas: pregação, ensino e cura. Na concepção
de um teólogo autor de vários e bons livros, “o ensino e a pregação são
fáceis de entender e imitar”. Já o ministério de cura, este é mais difícil de
compreender, uma vez que, para aquele teólogo, “a doença não fazia parte
da intenção original de Deus para o mundo”. Ou seja, no dizer daquele
teólogo, “a enfermidade e a morte são intrusos estranhos no mundo bom
de Deus”. Segundo a nossa concepção bíblica, este ensino do renomado
teólogo está equivocado. Não pode haver nada intruso ou estranho na
criação do Deus eterno, onisciente, todo poderoso, soberano sobre a sua
criação. É fato que, por desconhecer o plano eterno de Deus, tendemos a
considerar a cura mais difícil de compreender do que o ensino e a pregação.
É verdade que estes últimos são até mais “fáceis de entender e imitar”,
como ensina o teólogo, embora o Senhor Jesus não tenha feito esta
distinção quando alertou sobre os falsos profetas (Mt 7.15-23). Por isso,
quando sabemos que o ministério do Senhor Jesus, como um todo, era
revestido do poder do Espírito Santo, é um equívoco imaginar que algumas
das ações por ele praticadas foram mais fáceis do que outras, a ponto de
serem mais facilmente entendidas e imitadas. É esta concepção equivocada
que leva pastores, evangelistas, e pretensos pregadores a acharem que os
seus ministérios dependem da sua capacidade pessoal. O apóstolo Paulo
não pensava assim. Exatamente com respeito à pregação e ao ensino,
Paulo, que era um doutor, pergunta: Quem é suficiente para estas coisas?
(2Co 2.16), ao que ele mesmo responde: a nossa suficiência vem de Deus
(2Co 3.5). Portanto, considerar que, como ensina o teólogo em seu livro, o
ministério de cura do Senhor Jesus “pertenceu a uma ordem diferente”, e
que “as curas de Jesus foram demonstrações sobrenaturais do reino de
Deus”, isso realmente pode nos levar também a considerar que o ministério
da pregação do evangelho e do ensino “são fáceis de entender e imitar”, o
que é um grave erro. Para pregar o evangelho e ensinar a Palavra de Deus,
nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo, o mesmo poder
que será necessário para que alguém seja curado por nossa intermediação,
em oração, se assim for da vontade de Deus. O ensino e a pregação só serão
mais fáceis de imitar, se considerarmos este “imitar” como falsificação da
obra do Senhor Jesus, e ele alertou muito para isso. Considerem estas
coisas, e tenham muito cuidado com o que se lê, se ouve, e se vê da parte
dos ditos pastores evangélicos. Que Deus nos ajude!
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 134.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – Achei Um Bom Amigo.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138.1-8 (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 108 NC – Aflição e Paz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona)

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.

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!

Salmos 138:1-8 (Leitura Alternada)

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 73 do Breve Catecismo: Qual é o oitavo mandamento?
Resposta: O oitavo mandamento é: “Não furtarás” (Êx 20.15).

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.

Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.

1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
_______________________________________________________________________

1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei
louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia
e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus
inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor, dura
para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

HINOS – NOVO CÂNTICO

Então aos céus subindo, na glória eu me verei

209 NC - ENCORAJAMENTO
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.
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.

108 NC - AFLIÇÃO E PAZ
Se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer,
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou!
Sou feliz com Jesus,
Sou feliz com Jesus, meu Senhor!
Embora me assalte o cruel Satanás,
E ataque com vis tentações;
Oh! Certo eu estou, apesar de aflições,
Que feliz eu serei com Jesus!
Meu triste pecado, por meu Salvador
Foi pago de um modo cabal!
Valeu-me o Senhor! Oh! Mercê sem igual!
Sou feliz, graças dou a Jesus!
A vinda eu anseio do meu Salvador,
Em breve virá me levar
Ao céu, onde eu vou para sempre morar
Com remidos na luz do Senhor!

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.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me convém conduzi-las;
elas ouvirão a minha voz; então haverá um rebanho e um pastor (Jo 10.16).

