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IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Jesus, o nosso Senhor e
Salvador, não é alguém que está sempre à nossa disposição para
resolver os nossos problemas, ou atender às nossas vontades
narcisistas. Ele é o nosso Redentor, aquele que nos liberta da
culpa e do poder do pecado. O Cristo de Deus não veio ao mundo
para massagear o nosso ego, e sim para crucificá-lo, a fim de nos
dar uma nova identidade nele. Portanto, como ensina Paulo, a
glória que vem a nós virá sempre por força do nosso ser em
Cristo, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente
com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se
manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em
glória (Cl 3.3-4). Pensem 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 seja m
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.

DÍZIMOS E OFERTAS – Lembramos que as nossas
Departamento Infantil
Elieudes Gomes – 98813-0437

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.

Escola de Artes
Glaucinha - 3507-1899
Selma – 98792-4150
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 477
CEP – 58025-510 – Jardim 13
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).

ANIVERSARIANTES – Dia 01 – Eloah; Dia 05 – Ezequiel;
Dia 12 – Heitor; Dia 15 – Francisco Rique (98803-0178); Dia
20 – José Eduardo (998786-7432; Dia 22 – Luiz Felipe Araújo.
Dia 25 – Venluzia (98806-9712) 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 6.5-8); 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!

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.

IDENTIFICANDO OS PROFETAS
O profeta que tem sonho conte-o como apenas sonho; mas aquele em quem
está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha
com o trigo? Diz o Senhor (Jr 23.28).

Queridos, os profetas verdadeiros sempre viveram bastante angustiados
com o ministério dos falsos profetas, porque o povo tende a seguir as suas
palavras adocicadas, bajuladoras, que levam à perdição. Com Jeremias não
foi diferente: O meu coração está quebrantado dentro em mim, diz o
profeta, pois estão contaminados, assim o profeta como o sacerdote; até
na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. (...) Mas nos profetas
de Jerusalém vejo coisa horrenda: cometem adultérios, andam com
falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se
convertam cada um da sua maldade; todos eles se tornaram para mim
como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra (Jr 23.9-14).
Ah! Queridos, como isto é real no seio da Igreja em nossos dias, conforme
o Senhor Jesus disse que seria (Mt 24.24). A situação da Igreja atual se
torna ainda mais alarmante porque, além de não contarmos com ninguém
nem mesmo parecido com Jeremias, não são muitos os líderes que possuem
um discernimento espiritual profético em relação ao significado e à
aplicação dos textos bíblicos. Pela sua graça, Deus nos deixou as
Escrituras, e Jeremias nos ajuda a identificar os falsos profetas. Provemolos pelas Escrituras: Os falsos profetas abusam do seu poder, e tratam o
povo como massa de manobra, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua
força não é reta (Jr 23.10). Os falsos profetas, normalmente, vivem uma
mentira, andam com falsidade (v.14), têm uma vida dupla, e massageiam
o ego dos que praticam o mal, em vez de chamá-los ao arrependimento
(v.22). É comum os falsos profetas encherem as pessoas de falsas
esperanças, dizendo-lhes que mal nenhum lhes sucederá, e que Deus as
abençoará (vv.16-17). Infelizmente, pela falta de conhecimento da Palavra
e pela consequente falta de discernimento, as pessoas não percebem que
promessas sem amparo nas Escrituras não podem vir do Senhor. Somente
a Palavra de Deus é a verdade. Somente a Palavra de Deus é eficaz para
nos conduzir em santidade de vida, no poder do Espírito Santo, o mesmo
Espírito que a inspirou. Estas coisas deveriam ser absolutamente óbvias
para os crentes. Não deveríamos ter nenhuma dificuldade em colocar a
Palavra de Deus acima dos nossos sonhos humanos, nem de escolher a
revelação objetiva de Deus, em vez da especulação subjetiva de homens
pecadores. Sem nenhuma dúvida, como nos tempos de Jeremias, a maior
necessidade da Igreja é de pastores que exponham a Palavra de Deus com
fidelidade, praticando aquilo que pregam, servindo de exemplo aos seus
discípulos. 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 34.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 38 NC – Louvores sem fim.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 96.1-13 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A certeza do crente.
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 34.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 - Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 - Engrandecei o Senhor comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome.
____________________________________________________________________

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!

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.

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou.
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

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!

Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 79 do Breve Catecismo: Qual é o décimo mandamento?
Resposta: O décimo mandamento é: “Não cobiçarás a casa do teu próximo; não desejarás a
sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa
alguma que lhe pertença” (Êx 20.17).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha
a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me
enviou, não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia (Jo 6.38, 44).

