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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!!! – Quando Paulo ensina na carta
aos Efésios (5.1-2) que devemos ser imitadores de Deus, como
filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou
e se entregou a si mesmo por nós, ele está dizendo que a imagem
de Deus em nós não é algo estático. Ela é dinâmica. Precisamos
“imitar”, “andar”, e isto deve se materializar em uma vida de
consagração e santidade, como foi a vida de Jesus. Trata-se de
uma nova vida, com uma nova disposição interior que se revela
na conduta exterior, de conformidade com a ética cristã. A vida
dos salvos não pode ser diferente. 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.

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 567–13/maio/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.

ANIVERSARIANTES – Dia 02 – Zenilda; dia 05 – Daniele
(98739-8249); dia 13 – Andriel (98713-2871); dia 17 – Jane
(99668-6797); dia 19 – Dirce Cecatto, e Zoraide (98755-0178); dia
20 – Viviane (3244-4975); dia 21 – Márcio (3225-8820) e Melissa
(98650-2004); dia 23 – Vilta (3225-8820); dia 25 – Karen (981749114), e Licksomar (98889-7168); dia 30 - Matheus. 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 6.5-6); 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!

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.

ADÃO E EVA, MITO OU REALIDADE?
Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à
semelhança de Deus o fez; homem e mulher os criou (Gn 5.1-2).

Queridos, muitas vezes somos questionados sobre a veracidade das
Escrituras Sagradas. As nossas crianças, em especial, têm muita
dificuldade quando lhes são apresentadas nas escolas “provas”, que na
verdade não provam nada, do evolucionismo segundo a teoria de Darwin.
Assim, para a Ciência, Adão e Eva, por exemplo, não passam de um mito
imaginário. A ciência nega que os nossos primeiros pais foram pessoas
reais que um dia viveram na terra. Interessante observar que, mesmo
reconhecendo a historicidade da Bíblia, a Ciência nega as afirmações de
pessoas historicamente reconhecidas pela própria Ciência. Além da
narrativa do livro de Gênesis, muitas outras passagens bíblicas,
comprovadas pela História, falam de Adão. A genealogia no primeiro
capítulo de 1Crônicas começa com Adão (1Cr 1.1), e as crônicas dos reis
de Israel são relatos históricos, muitas delas comprovadas pela História.
Da mesma forma, a genealogia de Jesus no capítulo 3 de Lucas termina
com Adão, filho de Deus (Lc 3.38), e Lucas, um médico, é reconhecido
pela História como um pesquisador de extrema competência. Obviamente,
como as outras pessoas citadas nas duas genealogias são reais, Adão não
poderia ser apenas um mito irreal. Indagado acerca do divórcio (Mt 19.46), Jesus fez referência ao primeiro casal criado por Deus, conforme o
relato de Gênesis. Logicamente, tal referência não faria sentido às pessoas
da sua época, se não tratasse de um casal humano real, do conhecimento
de todos. O apóstolo Paulo, um intelectual da sua época, não tinha dúvida
quanto à historicidade dos nossos primeiros pais. Em sua carta a Timóteo
(1Tm 2.13-14), ele fala da ordem em que foram criados, primeiro Adão, e
depois, Eva. Lembra, ainda, que Eva foi enganada, conforme ela própria
declarou a Deus (Gn 3.13). As palavras de Paulo não deixam dúvida de
que ele aceitava plenamente o relato da Criação e da Queda. Na sua
primeira carta aos Coríntios, Paulo explica a origem da morte pelo pecado
de Adão, e a restauração da vida pela justiça de Jesus (1Co 15.21-22). Ora,
certamente Paulo tinha plena certeza da realidade histórica de Jesus, já que
foi seu contemporâneo, e perseguidor dos cristãos, os seguidores dos
ensinos de Jesus. Portanto, como Adão e Jesus são colocados lado a lado
na sua explicação acerca da salvação, não pode haver dúvida de que Paulo
estava tratando de duas pessoas reais, que, segundo o seu ensino, foram os
primogênitos da criação caída e da criação redimida, respectivamente.
Nossas crianças, em especial, precisam ser ensinadas sobre estas coisas,
não para discutir com professores de escolas seculares, mas para se manter
firmes acerca das maravilhas que Deus fez. 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 134.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 27 NC – Um hino ao Senhor.
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 194 NC – Morada Feliz.
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 138.1-8 (Leitura Alternada)
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
27 NC - UM HINO AO SENHOR
As grutas, as rochas imensas,
Dos mundos o grande esplendor,
Proclamam bem alto, constantes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
Nos céus e no mar e na terra,
Nos bosques, nos prados em flor,
No fragoso alcantil, na amplitude celeste,
Um hino ressoa ao Senhor!
No céu, as estrelas brilhantes,
Dos mares o grande fragor,
E as brisas entoam, ridentes,
Um hino ao teu Nome, Senhor!
As aves alegres, na mata,
Por entre as ramagens em flor,
Exultam em coro, cantando
Um hino ao teu Nome, Senhor!
E tu, pecador que vagueias,
Que fazes ao teu Criador?
Não achas momento em que cantes
Um hino de glória ao Senhor?

HINOS – NOVO CÂNTICO
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.
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.

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.

209 NC - ENCORAJAMENTO

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

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.

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

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.

SÍMBOLOS DE FÉ

GUARDE NO CORAÇÃO

Pergunta nº 86 do Breve Catecismo: O que é fé em Jesus Cristo?
Resposta: Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o recebemos só nele para a
salvação, como ele nos é oferecido no evangelho (Jo 1.12; Jo 6.40; Fp 3.9; Hb 10.39).

Disse Jesus: Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar
a sua vida em resgate por muitos (Mc 10.45).

