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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 pecado tem um poder de
destruição terrível, e atua profundamente em todas as formas de
vida criada por Deus. Se o homem decaído e pervertido fosse
totalmente entregue ao poder do pecado, ele devastaria e
destruiria tudo. Por isso, Deus, pela sua graça, restringe o pecado
em sua ação destruidora no homem pecador, com suas ações
pervertidas. Convém lembrar que esta é a graça comum, que não
tem por objetivo a regeneração para a vida eterna. A graça
salvadora vem pela fé, veiculada pela Palavra de Deus. 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.
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NOSSAS
ATIVIDADES

Mas onde abundou o pecado superabundou a graça (Rm 5.20).

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!

O PECADO E A GRAÇA

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.

Queridos, a doutrina da Queda nos ensina que o pecado corrompeu a
imagem de Deus em nossos primeiros pais, e que o homem natural, sua
descendência, já não tem nenhum afeto pelas coisas de Deus. Todas as
ações do homem natural, ainda que aparentemente boas, são pecados
contra Deus, uma vez que não visam à sua glória, mas ao bem-estar
individual dos próprios agentes e de seus entes queridos. O homem decaído
é profundamente egocêntrico. Em vista disso, todo o texto bíblico nos
ensina que o homem precisa ser regenerado, o que implica passar por uma
mudança radical em direção a um firme comprometimento e lealdade para
com Deus e com o próximo. Porém, mesmo conhecendo esta verdade,
mesmo sabendo que o mundo inteiro jaz no maligno (1Jo 5.19), todos nós
conhecemos pessoas não regeneradas que não são tão más assim. Afinal,
temos bons vizinhos, bons amigos, fazemos bons negócios com pessoas
não cristãs, e conhecemos outras pessoas ímpias que são extremamente
amáveis e prestativas. Como explicar então a perversidade do pecado em
tais situações? Só há uma resposta! A graça de Deus para com a sua
criação, em especial, para com os seus filhos. Vemos na Escritura que o
Senhor Deus refreia a perversidade do pecado para que o mundo não seja
destruído antes do tempo por ele determinado. É por isso que vemos a graça
de Deus operando em pessoas não regeneradas, em todas as áreas sociais.
Todos, sejam regenerados ou não, são aquinhoados por Deus com dons e
talentos, a fim de que a vida tenha o seu curso conforme o decreto de Deus.
Não há como negar a beleza e a graça de Deus nas artes, nas ciências,
mesmo que os agentes sejam pessoas decaídas e pervertidas. Portanto,
sempre que nos deparamos com obras admiráveis realizadas por ímpios,
não podemos deixar de apreciar a maravilhosa graça de Deus. Afinal, como
ensina Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo
do Pai das luzes (Tg 1.17). Ora, se consideramos que Deus é a única fonte
do bem, não podemos ignorar que toda boa obra, venha de quem vier,
mesmo de pessoas decaídas e pervertidas, procede da graça de Deus,
especialmente em favor dos seus eleitos. Onde abunda o pecado
superabunda a graça. Concluímos, pois, que mesmo o homem decaído é
alvo da graça de Deus. Ainda que não receba a graça salvadora, o homem
decaído também recebe dons excelentes de Deus, mesmo que não os use
para a glória de Deus, e por isso mesmo, é indesculpável. Se o pecado
corrompe, a graça restringe o pecado, e age até mesmo nos não
regenerados, em favor dos eleitos de Deus, e para o louvor da sua glória.
Quando consideramos estas coisas, não podemos deixar de glorificar o
nosso Deus maravilhoso. Aleluia!
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 92.1-2(Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei sublime.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34.1-9 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – O grande amor de Deus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 178 NC – A excelência do amor.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice Amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 92.1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.
_________________________________________________________________________
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.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 87 do Breve Catecismo: O que é arrependimento para a vida?
Resposta: Arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo uma
verdadeira consciência do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se
enche de tristeza e de aversão pelos seus pecados, os abandona e volta para Deus, inteiramente
resolvido a prestar-lhe nova obediência (Jl 2.13; Jr 31.18-19; Sl 119.59; At. 2.37; At 11.18;
At. 26.18).

HINOS – NOVO CÂNTICO

HINOS – NOVO CÂNTICO

19 NC - Ó REI SUBLIME

178 NC - A EXCELÊNCIA DO AMOR

Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!

Qual adorno desta vida?
É o amor, é o amor.
Alegria é concedida
Pelo amor, pelo amor.
É benigno, é paciente,
Não se torna maldizente,
Não se torna maldizente,
Nem se ufana, este amor.

Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!
Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

Com suspeitas não se alcança
Vero amor, vero amor;
Onde houver desconfiança
Ai do amor! Ai do amor!
Pois mostremos lealdade,
Combatendo a falsidade,
Combatendo a falsidade,
Que destrói este amor.
Não te irrites, mas tolera
Com amor, com amor;
Tudo sofre, tudo espera
Pelo amor, pelo amor.
O caminho excelente
Ao segui-lo vence o crente,
Ao segui-lo vence o crente,
Numa vida de amor.
Ó cristão, ao teu vizinho
Mostra amor, mostra amor.
O valor não é mesquinho
Deste amor, deste amor.
O Supremo Deus nos ama;
Cristo para o céu nos chama,
Cristo para o céu nos chama,
Onde reina este amor.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e
siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; quem perder a vida por minha causa,
esse a salvará (Lc 9.23-24).

