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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!!! – A ressurreição de Jesus nos
garante que, pelo poder do Espírito Santo, o mesmo poder que o
ressuscitou, nós também já estamos ressuscitados para uma nova
vida. Atenção! Esta verdade só pode ser comprovada por uma
vida de santidade. É isso que significa dizer que agora temos
uma nova vida em Cristo. Nós morremos com Jesus em sua
morte na cruz do Calvário, e ressuscitamos com ele para uma
nova vida. Estas coisas precisam ser verdade absoluta em nossas
vidas, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua
morte, certamente o seremos também na semelhança da sua
ressurreição; sabendo isto, que foi crucificado com ele e nosso
velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não
sirvamos o pecado como escravos (Rm 6.5-6). Observe que a
morte com Jesus é a condição para a ressurreição com ele, e se
isso realmente aconteceu, não podemos permanecer em nossos
pecados. 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.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 – Paulo Eduardo Izidro
(98687-9312); Dia 03 – Dirce Moreira (98722-1208), e Rosa
Virgínia (98643-0337); Dia 11 – Luiz Cláudio; Dia 17 – Bruno
Castro (98766-4855); Dia 18 – Jackson Macena (98843-2701;
Dia 19 – Ester Diniz (3245-1843). 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 – Discipulado
- Estudo bíblico.

SEXTA
19:30h – Discipulado
- Estudo bíblico.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
18:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
15:00h - Atendimento
no Gabinete (marcar).

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.

JESUS E A RESSURREIÇÃO
Sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não
morre; a morte já não tem domínio sobre ele (Rm 6.9).
Queridos, quando lemos os evangelhos, os atos dos apóstolos e as cartas
apostólicas, não há como não perceber a diferença no comportamento dos
discípulos de Jesus, depois de ungidos como apóstolos. Afinal, o que foi
que aconteceu para que aqueles homens, antes dependentes do seu Mestre,
e que, depois da sua morte, ficaram apavorados, sem grandes perspectivas
de vida, se transformassem em destemidos pregadores do evangelho, sem
medo da morte? Certamente, não foi uma simples lembrança da vida de
Jesus. Também não foi uma espécie de inspiração com base no que ele lhes
ensinou. Conquanto estas coisas estejam presentes na mudança do seu
comportamento, o fato que realmente impulsionou os discípulos, então
apóstolos, a seguir adiante conforme os ensinamentos do Mestre, foi a sua
ressurreição. Ora, como discípulos, eles sabiam, como afirmaram algumas
vezes, que Jesus era o seu Salvador. Porém, aquele Salvador morreu numa
cruz, e isso abalou todas as suas convicções. Mas ele ressuscitou, e esse
fato transformou o Salvador morto dos discípulos, no Salvador vivo dos
apóstolos. Irmãos queridos, será que nós consideramos estas coisas com
profundidade? Será que realmente compreendemos o significado e as
implicações da ressurreição de Jesus? Será que essas informações não
estão apenas na dimensão cultural religiosa cristã, sem nos dar a real
esperança de vida eterna? Olhem irmãos, conforme lemos nas Escrituras,
foi na cruz do Calvário que Jesus venceu o pecado, o diabo e a morte.
Porém, como também ensinam as Escrituras, a cruz sozinha não resolveu
o problema do pecado, do diabo e da morte. Sabemos que a ressurreição é
indispensável para o perdão dos pecados, e para a consumação da redenção
de toda a criação de Deus, especialmente dos seus eleitos. Portanto, o está
consumado de Jesus na cruz do Calvário já envolvia a sua ressurreição. Se
Jesus não tivesse ressuscitado, a salvação ainda não teria sido realizada, e,
como ensina Paulo, a nossa fé seria vã, e ainda permaneceríamos nos
nossos pecados (1Co 15.17). É a ressurreição de Jesus que confirma que a
sua morte foi suficiente para aplacar a ira de Deus, para expiar os nossos
pecados, e para nos apresentar santos na presença do Pai. É a ressurreição
de Jesus que comprova que a sua justiça foi capaz de nos apaziguar com o
Pai, uma vez que, pela fé, entendemos que a recebemos e compartilhamos
da sua justiça. De fato, entendemos estas coisas? Então devemos entender
que ressuscitamos com Jesus, e que o pecado, o diabo e a morte não mais
têm domínio sobre nós. Portanto, a nossa esperança de uma vida nova não
é algo para o futuro, e sim, para o presente, enquanto somos transformados
à semelhança de Jesus (Rm 8.29). 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 135.1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – Glória e coroação.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2.13-19 (Leitura alternada).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – vencendo vem Jesus.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessora.
Mensagem Bíblica.
Ofertório – Hino 121 NC – Perfeição.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 135.1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Aleluia! Louvai o nome do Senhor; louvai-o servos do Senhor,
2 – vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus.
3 – Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.
___________________________________________________________________________

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

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 56 do Catecismo Maior: Como Cristo há de ser exaltado ao vir segunda vez para
julgar o mundo?
Resposta: Cristo há ser exaltado em sua segunda vinda para julgar o mundo, em que, tendo
sido julgado e condenado pelos homens maus, virá segunda vez, no último dia, com grande
poder e na plena manifestação de sua própria glória e da de seu Pai, com todos os seus santos
anjos, com brado, com voz do arcanjo e com trombeta de Deus, para julgar o mundo em retidão
(Sl 85.13; Sl 96.10-13; Mt 24.30; Mt 25.31; Lc 9.26; At 3.14-15; At 17.31; 1Ts 4.16; Ap 1.7 ).

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!

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

Efésios 2.13-19 (Leitura Alternada)
13 - Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue
de Cristo.
14 - Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da separação
que estava no meio, a inimizade,
15 - aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criasse, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz,
16 - e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por
ela a inimizade.
17 - E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam
perto;
18 - porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
19 - Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família
de Deus.

HINOS – NOVO CÂNTICO

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!

Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,

Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,
Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a
tira de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e
também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. (Jo 10.17-18).

