LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

Diáconos
Antônio Moreira
José Fábio – 3225-8820
Santiago Filho

SAF- Soc. Aux. Feminina
Edna B. Fonseca – 3225-3138

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Lúcia Oliveira – 3218-4058
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 467
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

Dízimos
"Trazei todos os dízimos à
casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e
provai-me nisto, diz o Senhor
dos Exércitos....” (Ml. 3.10).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Indivíduos que dizem ter sido
chamados por Deus para serem pastores e mestres, pregadores
da Palavra, mas que não buscam diligentemente capacitar-se
para o ofício, permanecendo ignorantes e sem qualquer
instrução, só demonstram que são pretensiosos ou fanáticos, e
agem por um espírito demoníaco. São falsos pastores e falsos
mestres.
COMPROMISSO E COMPROMETIMENTO – Diante do
compromisso que assumimos com a nossa igreja, encorajamos
os irmãos a que tenhamos o correspondente comprometimento,
indispensável à continuidade da obra para a qual o nosso
Senhor nos comissionou. Lembramos que, entre outras
responsabilidades que assumimos, estamos em plena campanha
para construção do nosso templo. Não tenhamos dúvidas de
que “em Deus faremos proezas” (Sl 60:12).
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA – Convocamos todos os irmãos
para a Assembleia Ordinária a ser realizada no domingo, dia
09.01.11, às 09:00h, antes da EBD, para tomarem conhecimento
do relatório financeiro de 2010, e da proposta orçamentária para
2011.
REUNIÃO DO PRESBITÉRIO – Como é do conhecimento
dos irmãos, todo início de ano temos a reunião do Presbitério.
Estejamos em oração, pedindo a graça de Deus sobre os líderes,
para que desempenhem bem a missão de conduzir o rebanho de
Deus, para louvor da sua glória.

ANIVERSARIANTES – Dia 11 – Ana Amélia de Oliveira
Santos; Dia 12 – Larissa Nóbrega P. Moraes (3244-2163);
Dia 22 – Wanda de Carvalho Diniz (3245-1843). Que Deus
abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos enfermos:
Antônio, Lúcia, Pará, Selma, Sílvia, Valda, Wanda e agradecer
pela recuperação do Pastor Juarez.
OFERTAS – Todos aqueles que ofertarem para a Casa do
Senhor devem observar a instrução bíblica: “Cada um
contribua segundo tiver proposto no coração, não com
tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá
com alegria” (2 Coríntios 9: 7).
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

O MINISTÉRIO DA PALAVRA
“Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra (At 6:4).

DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

SEGUNDA
14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

QUINTA
19:30h Culto de
Doutrina e Oração.

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
14:30h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
Visitação Hospitalar.

Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

Queridos, é comum vermos pessoas que se dizem crentes se autodenominarem
pregadores da Palavra de Deus, mesmo sem nenhum preparo acadêmico ou
intelectual, o que, por si só, já evidencia o seu desconhecimento acerca da sã
doutrina que se arvoram a pregar. Normalmente elas alegam que os discípulos
de Jesus não tiveram estudo, o que é um grande equívoco. Os discípulos de
Jesus receberam um treinamento intensivo durante três anos, com aulas
ministradas em tempo integral pelo Mestre dos mestres. Mesmo nós, os
Teólogos, se considerarmos as horas/aula estudadas desde o Primeiro Grau até
a conclusão do Curso Superior em Teologia, constataremos que o nosso
conhecimento é mínimo, em relação ao conhecimento dos discípulos de Jesus.
Senão vejamos: para concluir um Curso Superior a partir do Primeiro Grau,
estudamos cerca de 5.000 horas/aula. No Curso Intensivo ministrado por Jesus
aos seus discípulos, considerando, no mínimo, 15 horas/aula/dia, eles
receberam ensinamentos do Mestre durante cerca de 16.200 horas/aula. Estes
dados são mais do que suficientes para qualquer crente refletir sobre o seu real
conhecimento em Teologia, comparado ao conhecimento dos discípulos. Pois
bem, foi a eles, somente depois de formados, que o Senhor Jesus mandou
pregar o evangelho ao mundo. Por isso, é incompreensível que pastores, que
deveriam saber interpretar a Bíblia, ensinem às suas igrejas que a chamada
"grande comissão" é para todos os crentes. Isso é um equívoco. É claro que a
comissão de pregar, batizar e fazer discípulos é apenas para pastores-mestres
devidamente capacitados para a missão. Por isso, não encontramos em
nenhuma parte da Bíblia, mandamento para Israel pregar a outros povos, nem
para a Igreja pregar em nenhum lugar. A ordem de Deus foi especificamente
para os profetas do V. T., assim como a ordem de Jesus foi especificamente
para os seus doze discípulos, devidamente nominados em Mateus 10, e isso,
depois de formados por ele. E mais, se Jesus mandou aos seus discípulos que
eles ensinassem aos convertidos e batizados tudo o que lhes havia ordenado,
porque então os apóstolos nunca mandaram a igreja ir pregar? Todas as ordens
para a igreja, dadas pelos apóstolos são no sentido de que vivam em santidade,
a fim de que a sua vida seja um exemplo cristão. Esta, e somente esta é a
pregação a cargo da Igreja: testemunho de vida santa à medida que cresce no
conhecimento do Senhor, através dos ensinamentos recebidos de pastoresmestres. Pregação aos que nunca ouviram o evangelho (e é difícil que ainda
exista alguém nessa condição, a não ser em tribos indígenas), isto fica a cargo
dos missionários evangelistas, devidamente formados para a missão. Qualquer
coisa diferente disso é mera pretensão da Igreja, pelo desconhecimento da
Bíblia. Quem não vive em santidade não tem autoridade do Espírito Santo para
pregar, e não pode haver santidade sem o conhecimento da sã doutrina. Que
Deus tenha misericórdia da sua Igreja, e conceda graça aos pastores-mestres,
para que cumpram bem a sua missão de conduzir o rebanho de Deus, de acordo
com os seus mandamentos.
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 33 NC – “Maravilhas divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:13-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 32 NC – “O Deus Fiel”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
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.
_______________________________________________________________________
Efésios 2:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
2 - nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade
do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência;
3 - entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como
também os demais.
4 - Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
5 - e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela graça
sois salvos,
6 - e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
Jesus;
7 - para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para
conosco, em Cristo Jesus.
8 - Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
9 - não de obras, para que ninguém se glorie.
10 - Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nelas.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 84 do Catecismo Maior – Todos os homens morrerão?
Resposta: A morte, sendo imposta como salário do pecado, está decretada a todos os homens para
que morram uma vez, pois todos pecaram.

HINOS LITÚRGICOS
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai.
No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas, seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior

HINOS LITÚRGUCOS
Flores e frutos, montanhas e mares,
Sol, lua, estrelas brilhando no céu,
Tudo criaste na terra e nos ares,
Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
Pleno perdão tu dás! Que segurança!
Cada momento me guias, Senhor,
E no porvir, oh! Que doce esperança
Desfrutarei do teu rico favor. Amém.

Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer,
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ

Hoje, também, nós, bem alto, cantamos
Que as orações ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.

Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi
A chamar-me com amor!
E contigo sempre desejo estar,
Ó bendito Salvador!

Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa Fonte de excelso prazer.

Mais perto da tua cruz
Quero estar, ó Salvador!
Mais perto da tua cruz
Eu desejo estar, Senhor!
A seguir-te sempre, eu me decidi,
Constrangido pelo amor!
Jubiloso, pois, me declaro teu,
Sem reservas, meu Senhor.

32 NC – O DEUS FIEL
Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste,
Teus filhos sabem que não falharás!
Nunca mudaste, tu nunca faltaste,
Tal como eras, tu sempre serás.

Que prazer sem par, que delícia é
Aos teus santos pés me achar
E com viva fé e profundo amor,
Com meu Salvador falar. Amém.

Tu és fiel, Senhor! Tu és fiel, Senhor!
Dia após dia, com bênçãos sem fim,
Tua mercê nos sustenta e nos guarda;
Tu és fiel, Senhor, fiel assim.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo” (Jo. 7:16-17).

