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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!!! – A Igreja jamais será uma
igualdade aqui na terra. Na melhor das hipóteses, e esta é a ideal,
a Igreja será uma uniformidade na diversidade. Desde o início,
esta parece ter sido a ideia do Senhor Jesus. Afinal, ele escolheu
Mateus, um publicano, considerado um cão traidor pelos judeus,
e Simão, o Zelote, um extremista nacionalista radical, para
fazerem parte do seu grupo de discípulos que seriam
comissionados como apóstolos. Portanto, podemos afirmar que
Jesus escolheu, de forma intencional, homens que eram
culturalmente diferentes um do outro, a fim de nos ensinar a
diversidade que sempre caracterizaria a sua Igreja. Sem a
diversidade não haveria crescimento. Por isso, precisamos nos
edificar mutuamente, a partir das características e saberes de
cada um. Pense nisso!
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 (98670-0152); 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!

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 556 – 25/fevereiro/2018

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.

ENTENDENDO O CHAMADO DO MESTRE
E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze
dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos (Lc 6.13).
Queridos, é comum as pessoas confundirem o chamado dos apóstolos com
o chamado dos demais discípulos de Jesus. No versículo acima fica claro
que os doze tiveram um chamado especial com relação aos demais
discípulos que seguiam o Mestre. Vamos ao contexto: No versículo
anterior podemos ler que o Senhor Jesus passou toda uma noite em oração
para fazer a escolha dos doze. É claro que ele sabia tratar-se de uma grande
decisão, pois competiria aos doze cumprir um papel especial no futuro. Por
que doze? Embora o texto bíblico não nos revele explicitamente, não pode
haver dúvida de que o número de apóstolos foi deliberado, equivalente às
doze tribos de Israel. A Nova Jerusalém que João viu tinha grande e alta
muralha, doze portas, (...), e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes
das doze tribos dos filhos de Israel (Ap 21.12). A muralha da cidade tinha
doze fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos
do Cordeiro (Ap 21.14). A relação entre Israel e a Igreja é clara. Assim,
podemos ver que, do mesmo modo como em Israel o relevante papel de
servos como Davi, Salomão, Elias e Isaías não podem ser confundidos com
o papel dos doze príncipes de Israel, o papel de pastores, evangelistas, ou
qualquer outro “grande” nome na história da Igreja, por mais relevante que
nos possa parecer, jamais pode ser confundido com o papel dos doze
apóstolos de Jesus. Estes, conforme o conceito da palavra “apóstolos”,
foram enviados com a autoridade de quem os enviou, assim como Deus
enviou os seus profetas no Velho Testamento. Precisamos saber que, no
judaísmo, a respeito dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do
Novo Testamento, ou mesmo de um rabino enviado pelo Sinédrio, diziase que o enviado por uma pessoa era a própria pessoa. Ou seja, o enviado
(apóstolo) carrega consigo a autoridade de quem o enviou. É nesse sentido
que o Senhor Jesus, mais tarde, pôde dizer aos doze: Quem vos recebe, a
mim me recebe; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou (Mt
10.40). E ainda: Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim; e quem vos
rejeitar, a mim me rejeita; quem, porém me rejeitar, rejeita aquele que me
enviou (Lc 10.16). Observem que o Senhor Jesus coloca a missão dos doze
apóstolos em pé de igualdade com a sua própria missão como apóstolo do
Pai. Portanto, sejamos humildes para entender que, se hoje temos a
autoridade do Senhor Jesus na sua palavra registrada nas Escrituras
Sagradas, os apóstolos eram a própria palavra do Senhor Jesus para a
edificação da sua Igreja. Que cada um possa entender e desempenhar o seu
papel de acordo com o seu chamado. 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 – Isaías 25.1 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – Louvor.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96.1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – Crer e Observar.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – Morada Feliz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Isaías 25.1 (Leitura Uníssona)
1 - Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito
maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.
___________________________________________________________________________
Salmos 96.1-13 (Leitura Alternada)
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras.
2 - Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; proclamai a sua salvação, dia após dia.
3 - Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas.
4- Porque grande é o Senhor e mui digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses.
5 - Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos; o Senhor, porém, fez os céus.
6 - Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário.
7 - Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
8 - Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios.
9 - Adorai o Senhor na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as terras.
10 - Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga
os povos com equidade.
11 - Alegrem-se os céus, e a terra exulte; ruja o mar e a sua plenitude.
12 - Folgue o campo e tudo o que nele há; regozijem-se todas as árvores do bosque,
13 - na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os
povos, consoante a sua fidelidade.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 74 do Breve Catecismo: Que exige o oitavo mandamento?
Resposta: O oitavo mandamento exige que procuremos o lícito adiamento das riquezas e do
estado exterior, tanto o nosso como o de nosso próximo (Lv 25.35; Pv 13.4; Pv 20.4; Pv 24.3034; Rm 12.17; Fp 2.4; 2Ts 3.10-12).

HINOS – NOVO CÂNTICO
14 NC - LOUVOR

HINOS – NOVO CÂNTICO
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Grande prova de amor, comunhão no Senhor
Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus segredos privar:
É consolo que não tem igual.

Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta voz,
Hoje! Hoje!

Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele
que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele (Jo 14.21).

