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
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.

O OFÍCIO DE PASTOR
“Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós (1 Pe 5:2).
Queridos, esta é a segunda mensagem do ano novo, e queremos
continuar refletindo sobre o ofício de pastor. De todos os títulos
empregados para descrever o ministério pastoral, e são muitos, o mais
adequado é o de pastor. Os pastores da Igreja, como os pastores de
ovelhas, devem guardá-las para que não se percam, devem conduzi-las
aos verdes pastos da Palavra de Deus, e devem alertá-las contra o
engano dos falsos pastores. O título de pastor é o escolhido pelo
apóstolo Pedro, quando ordena aos presbíteros que pastoreiem o
rebanho de Deus, porque foi esta a ordem que ele recebeu do Senhor
Jesus, como lemos em João 21:15-17. Ali, por duas vezes o Senhor
usou o termo “apascenta”, que no original significa “alimenta”, e uma
vez usou o termo “pastoreia”, que no original, significa “cuidar do
rebanho, reger, governar, nutrir, suprir o necessário para as
necessidades da alma”. Por isso, nesta palavra do apóstolo vemos como
ele considera o objetivo primário do ofício de pastor, pois, na
sequência do texto, ele dá sábias instruções quanto às atitudes que um
pastor deve ter no exercício do seu ofício. O pastor que não alimenta o
seu rebanho com a Palavra da Verdade será responsável pelo seu
extravio, e as ovelhas morrerão de fome, ou morrerão envenenadas por
falsos ensinos engendrados por mentes corrompidas pelo diabo. Por
isso, a alimentação das ovelhas é uma tarefa essencial no ofício de
pastor, uma vez que elas não conseguem encontrar bom alimento e
água por si mesmas. As ovelhas precisam ser conduzidas a uma
alimentação adequada, a fim de terem vida em abundância. Quando um
ministro do evangelho sobe ao púlpito, ele é o pastor no ato de
alimentar o rebanho. Se cada pastor tivesse consciência disto, não
ouviríamos tantos sermões tolos, desprovidos de conhecimento e de
sabedoria, ou cheios de veneno, que, ao invés do alimento que nutre a
vida, provoca a morte. Pastorear e apascentar, no sentido original das
palavras: nisto consiste o ofício de pastor, e não em fazer promessas
que Deus não mandou, ou promover entretenimento como se fosse
animador de auditório. Queridos, a maior bênção que Deus pode dar a
uma igreja, é conceder-lhe um pastor fiel à Palavra, sincero e reto nos
caminhos do Senhor, assim como a maior maldição para uma igreja é
ter um falso pastor, um guia cego, não regenerado, e por conseqüência,
inepto, despreparado para o ofício de pastor. Por isso, clamemos a
Deus por pastores fiéis para apascentar e pastorear as suas ovelhas.
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 113:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – “Ó Rei Sublime”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 78:1-7 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – “Crer e Observar”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 198 NC – “Salvação Graciosa”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS LITÚRGICOS
19 NC - Ó REI SUBLIME
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!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!

Salmos 78:1-7 (Leitura Alternada)
1 - Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha boca.
2 - Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
3 - O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
4 - não o encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o
seu poder, e as maravilhas que fez.
5 - Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos
pais que os transmitissem a seus filhos,
6 - a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e
por sua vez os referissem aos seus descendentes;
7 - para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas
lhe observassem os mandamentos;

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 85 do Catecismo Maior – Sendo a morte o salário do pecado, porque os
justos não ficam isentos dela, visto que todos os seus pecados estão perdoados em Cristo?
Resposta: Os justos, no último dia, serão libertados da própria morte, e no ato de morrer
ficarão livres do aguilhão e da maldição dela; e embora morram, contudo a morte deles é
fruto do amor de Deus, para os livrar completamente do pecado e da miséria, e os fazer
capazes de perfeita comunhão com Cristo em glória, na qual eles imediatamente entram.

Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus pecados 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.

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!

Salmos 113:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGUCOS

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.

198 NC – SALVAÇÃO GRACIOSA
Eis mensagem do Senhor, Aleluia!
Palavras do bom Deus de amor!
Cristo salva o pecador, Aleluia!
Salva até por meio de um olhar!
Oh! Olhai, com fé, olhai!
Sim, olhai só a Jesus
Ele salva o pecador, Aleluia!
Sim, salva a quem confiante olhar!
Vossa dívida pagou, Aleluia!
Jesus a satisfez na cruz.
Sua vida ele entregou, Aleluia!
Para vos apresentar a Deus.
Esta oferta Cristo faz, Aleluia!
Eterna vida lá nos céus.
Redenção aqui nos traz, Aleluia!
Convertei-vos já ao Salvador!
Aceitai a salvação, Aleluia!
Segui os passos do Senhor!
Anunciai o seu perdão, Aleluia!
Proclamai a grande redenção!

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).

