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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!!! – O plano de Deus para a salvação
do seu povo eleito envolve: o Pai enviando o Filho para ser o
Redentor, e o Espírito Santo para dar vida aos que estão mortos
em seus delitos e pecados. O plano abrange não somente a morte
de Jesus na cruz do calvário, mas a sua ressurreição corporal, e
a regeneração permanente do coração de todos os que são salvos.
Por fim, o plano entra no futuro, prometendo a todos um corpo
novo e imortal. Na eternidade, os salvos habitarão novos céus e
nova terra na presença de Deus, e os condenados sofrerão os
tormentos do inferno na presença de Satanás e seus demônios.
De que lado você está?
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.
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 04 – Lílian Nóbrega (999480907); Dia 07 – Amália Alencar (99982-7327); Dia 09 – Lucas
Cavalcante (98742-5388); Dia 11 – José Fábio (3225-8820);
Dia 19 – Socorro Martins (99660-4610); Dia 25 – Ester Pretos
(98865-3090); Dia 28 – Desiree Penélope (3225-1656) e Lucas
Matias (98796-3316). 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!
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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.

A REDENÇÃO DOS ELEITOS
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 (Jo 10.14-15).
Queridos, a doutrina da expiação limitada é rejeitada por muitas
denominações evangélicas, mesmo sendo uma doutrina da Reforma
Protestante. Embora não haja dúvida quanto ao valor infinito do sacrifício
de Jesus, nem da sua sinceridade ao convidar todos os pecadores para a
salvação, o ensinamento geral da Bíblia nos afirma que a morte de Jesus,
pela sua graça, justificou apenas os eleitos de Deus. Esta mesma graça
garante que os eleitos serão trazidos à fé por meio da regeneração,
mantidos na fé para a glória, e isso é o que foi planejado por Deus desde a
eternidade. Portanto, Jesus não morreu num sentido eficaz por todos. A
prova incontestável desta verdade é que nem todos são salvos, como as
Escrituras afirmam (Mt 22.14), e a nossa própria experiência humana
comprova. As Escrituras nos afirmam desde o Velho Testamento que Deus
escolheu um povo, um rebanho para ser exclusivamente seu (Êx 6.7; Dt
7.6; Jo 6.37-40; Rm 8.28-39). Não há dúvida, portanto, que Jesus morreu
em favor de um rebanho específico, composto por um determinado número
de eleitos, aos quais a salvação é garantida desde antes da fundação do
mundo, para glória de Deus Pai (Ef 1.3-14). Foi apenas por estes que Jesus
orou ao Pai antes da sua paixão (Jo 17.9, 20). Não é razoável imaginar que
Jesus oraria ao Pai pedindo-lhe que guardasse aqueles que ele não veio
redimir, ou, ao contrário, que oraria por alguém que ele não conseguiu
redimir. Também não há nenhuma incoerência entre a realidade da oferta
de salvação a todos, e a eficácia da salvação apenas a um rebanho
determinado. Estas são duas verdades claras na Bíblia. Embora todos sejam
chamados, somente os que vão a Cristo com fé encontrarão misericórdia
(Jo 6.35, 51, 57), e somente irão a Cristo aqueles que forem enviados pelo
Pai (Jo 6.39, 44). A salvação é pela graça, mediante a fé, e tanto a graça
como a fé são dádivas de Deus (Ef 2.8). Por isso, os eleitos do Pai ouvem
o oferecimento do Filho, são eficazmente levados a ele pelo Espírito Santo,
e o Filho os leva de volta ao Pai. Os que rejeitam o convite de Cristo, por
sua vez, fazem-no por sua própria e livre vontade, e são julgados pelas suas
próprias escolhas (Mt 22.1-7; Jo 3.18-19), de modo que o seu perecimento
final decorre dos seus próprios pecados. Os eleitos, aqueles que recebem a
Cristo mediante a fé, são conduzidos a uma vida de santidade pelo Espírito
Santo que neles passa a habitar, e aprendem a agradecer a Deus pela sua
soberana e maravilhosa salvação consumada pelo Senhor Jesus na cruz do
calvário. Considerem estas coisas.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oração Dedicatória. (TODOS, EM ORAÇÃO SILENCIOSA).
Chamada à Adoração – Salmos 134.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – Maravilhas divinas.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34.9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – Vencendo vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 222 NC – Mais perto da cruz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 134.1-3 (Leitura Uníssona)
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!
_______________________________________________________________________
Salmos 34.9-19 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem
nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

HINOS – NOVO CÂNTICO
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior
Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.
Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.
147 NC – VENCENDO VEM JESUS
Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ
Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!
Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.
Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 81 do Breve Catecismo: Que proíbe o décimo mandamento?
Resposta: O décimo mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa própria
condição, toda inveja ou pesar à vista da prosperidade de nosso próximo e toda tendência e
afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertença (1Co 10.10; Gl 5.26; Cl 3.5).

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).

