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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 conversão, conforme a
palavra de Deus, deve nos levar às boas obras de Deus (Ef 2.10),
em um processo de santificação contínuo, segundo a doutrina.
Obviamente, por serem obras de Deus, sem nenhuma dúvida,
devem ter um padrão tão mais elevado quanto profundo com
relação ao que entendemos como boas obras humanas. As boas
obras às quais os convertidos são chamados a praticar derivam
da verdadeira fé (Jo 15.5; Ef 2.8; Hb 11.6). Como são obras
preparadas por Deus, devem estar em conformidade com a sua
lei (1Sm 15.22; Ef 2.10), e destinadas ao louvor da sua glória
(Rm 14.8; 1Co 10.31). Em suma, as boas obras a que os
convertidos são chamados devem ser praticadas na força de
Deus (Ef 6.10; 1Pe 4.11), e têm como objetivo a santificação
daqueles a quem Deus chamou para a sua glória eterna. 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 08 – Milena (98650-2004); Dia 09
– Júnia (98826-3019); Dia 14 – Felipe (99633-0947) e Hélder
Henrique (3225-8820); Dia 15 – Danielle Oliveira (81 994641249; Dia 16 – Lorena (3506-3373) e Assíria (3506.3373); Dia 17
– Letícia (98797-0306); Dia 18 – Maylcker (98862-0996); Mirlley
(98862-0980); Dia 19 – Valsângela (98670-0152); Dia 25 –
Edivânia (98837-9180. 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!

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226– João Pessoa-PB.
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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.

A CONVERSÃO MARAVILHOSA E SEUS EFEITOS
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura: as coisas antigas já
passaram; eis que se fizeram novas (2Co 5.17).

Queridos, como vimos na mensagem do domingo passado, imaginar-se
convertido pelo simples fato de haver aceitado o convite de “levantar a
mão”, de “ir à frente” e fazer uma “oração de entrega”, invenções
psicológicas introduzidas no que se chama “culto”, não passa de tolice. A
conversão é algo tão radical que a Bíblia a nomeia como regeneração,
ressurreição ou vivificação. Ou seja, segundo o ensino bíblico, conversão
significa morrer e ressuscitar com Cristo para uma vida nova (Rm 6.3-4;
Cl 3.1-3). Conversão significa nascer de novo (Jo 3.3,5; 1Pe 1.3-5).
Conversão significa uma mudança de propriedade, da escravidão do
pecado, para tornar-se servo da justiça (Rm 6.17-18). Enfim, conversão
implica uma mudança de status espiritual da morte para a vida (Jo 5.24).
Obviamente, uma mudança tão radical no satus espiritual requer
evidências que a confirmem através de um novo status social. A primeira
evidência da conversão é que reconhecemos os nossos pecados, nos
arrependemos e passamos a lamentar por eles. A conversão nos faz
enxergar os nossos pecados, os nossos maus caminhos, e nos arrepender
das nossas escolhas erradas. Como consequência da conversão que nos
leva ao arrependimento, a segunda evidência é que passamos a odiar os
nossos pecados mais e mais, não apenas pelas consequências ruins que eles
nos trazem, mas por compreender que eles são ofensivos à santidade de
Deus (Sl 51.4). A evidência seguinte é que passamos a fugir dos nossos
pecados. A conversão nos faz compreender que não basta lamentar um erro
do passado, ou dizer que estamos arrependidos de alguma ofensa grave que
cometemos contra Deus e contra o próximo. É claro que isso deve
acontecer, mas a conversão vai além disso. Realmente, a conversão nos
leva a uma mudança radical da morte para a vida. Pois bem, se nascemos
de novo, passamos a compreender não apenas os aspectos negativos da
velha criatura que morreu, mas, principalmente, também passamos a
compreender a alegria e o prazer da vida nova. Quando o Espírito Santo
nos traz à vida em Cristo, ele opera sobre a nossa mente, sobre os nossos
sentimentos e sobre a nossa vontade. Passamos então a provar a
maravilhosa bondade do Senhor, conforme o salmista nos convida (Sl
34.8). Em suma, a conversão traz nova vida, nova direção, nova inclinação,
novos sentimentos. Assim, na conversão, experimentamos a graça de Deus
de forma crescente: o Espírito de Deus nos dá uma nova consciência do pecado,
um novo sentido da majestade de Deus, um novo interesse pela sua palavra,
um novo desejo de orar, uma nova paixão pela santidade, segundo o propósito
de Deus em nos santificar para ele. Realmente, na conversão as coisas antigas
já passaram; eis que se fizeram novas. 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 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 038 NC – Louvores sem fim.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 116.1-5; 12-19 (Leitura alternada).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 105 NC – A certeza do crente.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessora.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Ofertório – Hino 108 NC – Aflição e paz.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 – Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre.
_______________________________________________________________________________

HINOS – NOVO CÂNTICO
038 NC – LOUVORES SEM FIM
Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por seu insigne amor,
Por todos seja sempre louvado o Salvador!
Mil vezes, sim, mil vezes, sim,
Louvores ao Senhor
Que nos amou e nos salvou,
Bendito Salvador!
Eis ao redor do trono do Redentor Jesus,
Milhares de milhares em refulgente luz!
Com reverência adoram o grande Salvador!
E ao bom cordeiro rendem a honra e o louvor.
Oh! Vinde agora, todos, também a celebrar
As glórias sempiternas do Redentor sem par!
Com vozes de vitória seu nome proclamai!
Mil vezes mil louvores a Cristo tributai!

Salmos 116.1-5; 12-19 (Leitura Alternada)
1 - Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
2 - Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
3 - Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; caí em tribulação e
tristeza.
4 - Então invoquei o nome do Senhor: Ó Senhor, livra-me a alma.
5 – Compassivo e justo é o Senhor; o nosso Deus é misericordioso.
12 - Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo?
13 - Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor.
14 - Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.
15 - Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
16 - Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva; quebraste as minhas cadeias.
17 - Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor.
18 - Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo,
19 - nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 68 do Catecismo Maior: Os eleitos são os únicos eficazmente chamados?
Resposta: Todos os eleitos, e semente eles, são eficazmente chamados; ainda que outros
possam ser – e às vezes são – exteriormente chamados pelo ministério da Palavra, e tenham
algumas operações comuns do Espírito, contudo, pela sua negligência e desprezo voluntários
da graça que lhes é oferecida, são merecidamente deixados na sua incredulidade e nunca se
chegam sinceramente a Jesus Cristo (Sl 81.11-12; Mt 12.14; Mt 13.20-21; Jo 6.39,44; Jo
12.38-40; Jo 17.9; At 13.48; Hb 6.4-6).

105 NC - A CERTEZA DO CRENTE
Não sei por que de Deus o amor
A mim se revelou,
Porque Jesus, meu Salvador,
Na cruz me resgatou.
Mas eu sei em quem tenho crido
E estou bem certo que é poderoso!
Guardará, pois, o meu tesouro
Até o dia final.
Não sei o modo como agiu
O Espírito eternal
Que, um dia, a Cristo me atraiu
Em convicção real.

HINOS – NOVO CÂNTICO
Não sei o que de mal ou bem
É destinado a mim;
Se maus os áureos dias vêm,
Até da vida o fim.
Não sei se ainda longe está,
Ou muito perto vem
A hora em que Jesus virá
Na glória que ele tem.

108 NC - AFLIÇÃO E PAZ
Se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer,
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou!
Sou feliz com Jesus,
Sou feliz com Jesus, meu Senhor!
Embora me assalte o cruel Satanás,
E ataque com vis tentações;
Oh! Certo eu estou, apesar de aflições,
Que feliz eu serei com Jesus!
Meu triste pecado, por meu Salvador
Foi pago de um modo cabal!
Valeu-me o Senhor! Oh! Mercê sem igual!
Sou feliz, graças dou a Jesus!
A vinda eu anseio do meu Salvador,
Em breve virá me levar
Ao céu, onde eu vou para sempre morar
Com remidos na luz do Senhor!

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: 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).

