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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!!! – Uma das grandes diferenças
entre Israel e a Igreja é que Israel tinha um pacto nacional, e a
Igreja é internacional (Mt 28.19-20). Logo, nem todas as leis do
pacto dadas por Deus, especificamente para Israel, têm validade
para outras nações. Porém, embora a quebra das fronteiras com
a vinda do Messias tenha gerado mudanças gigantescas,
nenhuma delas significou que um novo conjunto de padrões
morais tenha emergido, invalidando toda a lei nacional de Israel.
A lei moral para a Igreja do Novo Testamento, é a mesma lei que
está nos Dez Mandamentos e nos profetas, agora aplicada à nova
situação, ampliando o conceito de reino de Deus para além da
nação de Israel. Como o Senhor Jesus afirmou, ele não veio
abolir a lei, e sim completar o seu sentido. Precisamos considerar
esta verdade para orientar a nossa conduta cristã no âmbito da
igreja.
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 05 - Elieudes (98813-0437) e
Jussara (98713-2871); Dia 10 - Samuel (98650-2004); Dia 11
– David Pretos; Dia 12 - Edna (98738-7939); Dia 14 - Antônio;
Dia 23 – João Batista (99633-0947); Dia 25 - Glaucinha
(3507-1899); Dia 26 – Enzo França e Kaio Martins (999399835) Dia 29 - Kallyane (99689-8260) e Maria Nina (30438857). 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!
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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.

O REINO DE DEUS E A RELIGIÃO
Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João:
Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes
a ver? Um homem vestido de roupas finas? (Mt 11.7-8).

Queridos, o conceito de religião envolve a tentativa do homem pecador se
aproximar de Deus, sempre buscando o seu favor, mesmo sem conhecer
as leis que regulamentam o seu reino, e, consequentemente, sem obedecer
aos seus mandamentos. Nesse sentido, o cristianismo não é uma religião,
e sim a chegada efetiva do reino de Deus entre nós, conforme anunciado
por João Batista e confirmado pelo próprio Senhor Jesus. A questão é:
assim como naquele tempo, quando as multidões saíam para ver João
Batista, mesmo sem entender a sua pregação de que o reino de Deus era
chegado, será que as multidões de religiosos que entopem as igrejas estão
buscando o reino de Deus? Ou melhor, será que elas sabem o que é o reino
de Deus? Vamos relembrar um pouco. Desde o Velho Testamento Deus
declarou que exerceria o seu reinado através de um rei escolhido (Is 9.67). No Novo Testamento, ficamos conhecendo o Rei Jesus, o soberano
designado, ungido pelo Espírito Santo (Lc 3.21-22), aquele que morreu,
ressuscitou e subiu ao céu, onde está entronizado como governador sobre
todas as coisas (Mt 28.18; Cl 1.13). Sabemos que ele virá buscar os seus
eleitos, aos quais promete bênçãos eternas, porém, precedidas por um
conflito temporal com o mundo de trevas, resultante da salvação do
pecado e da reconciliação com Deus Pai. Portanto, pelas Escrituras,
também sabemos que, embora o reino de Deus seja futuro em sua
plenitude, ele já é presente. O Messias chegou, consumou a sua obra e
subiu ao céu com a promessa de que virá buscar os seus eleitos, aqueles
que, porque foram salvos, cumprem os seus mandamentos. Por isso, como
há uma vida presente no reino, a sua mensagem não é somente de
misericórdia, mas também de julgamento, na forma como João Batista,
aquele a quem as multidões saíram a ver, disse que seria (Mt 3.1-12). De
forma diferente, como constatamos, a religião oferece, e os religiosos
buscam, apenas a misericórdia, ignorando a mensagem de juízo. No reino
de Deus, aqueles que obedientemente recebem a palavra de Jesus, e põem
a sua confiança nele, encontram misericórdia, ao passo que aqueles que
assim não o fazem, encontram juízo. Logo, se não é objetivo da religião,
é tarefa da Igreja fazer visível o reino de Deus e a sua justiça, por meio da
vida e testemunho dos crentes fiéis. Com esse entendimento, precisamos
fazer uma autoavaliação honesta. Que saístes a ver? O que realmente se
busca é o reino de Deus e a sua justiça, ou estamos na igreja apenas
buscando as misericórdias, os favores prometidos pela religião, e não pelo
evangelho do reino de Deus? Reflitam nestas 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 32 NC – O Deus fiel.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação de Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – Segurança e alegria.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice Amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95.1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
___________________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
HINO 52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!

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.

Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!

Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!

110-A- NC - CRER E OBSERVAR

Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus!
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!

Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.

Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!

1 Coríntios 13.1-8a (Leitura Alternada)
1 - Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze
que soa ou como o címbalo que retine.
2 - Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência; ainda
que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
3 - E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu
próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
4 - O amor é paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
5 - não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se
ressente do mal;
6 - não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade;
7 - tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
8 - O amor jamais acaba.

HINOS – NOVO CÂNTICO

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

Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 91 do Breve Catecismo: Como os sacramentos se tornam meios eficazes de
salvação?
Resposta: Os sacramentos se tornam meios eficazes de salvação, não por alguma virtude que
eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do
seu Espírito naqueles que pela fé os recebem (At 8.13,23; 1Co 3.7; 6.11; 12.13; 1Pe 3.21 ).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim como
também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço (Jo. 15:10).

