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
Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

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!!! – Não podemos glorificar a
Deus se transformarmos o nosso culto em entretenimento. Não
podemos glorificar a Deus se transformarmos a pregação da
Palavra em mensagens de auto-estima ou de auto-ajuda. Não
podemos glorificar a Deus se acharmos que o nosso
conhecimento e métodos científicos podem substituir o poder
do evangelho para a salvação dos ímpios. Por isso, não nos
deixemos enganar pelas sutilezas do inimigo, que tenta nos
colocar adiante de Deus, pela prática da autolouvação.
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).
ATENÇÃO PAIS E MÃES! – A não ser que vocês mesmos
andem no caminho do Senhor, certamente serão negligentes em
conduzir seus filhos a tal caminho. Por isso, pais e mães crentes,
além de trazerem seus filhos à Igreja, devem fazer deles seus
parceiros de oração e de estudo da Palavra de Deus.

ANIVERSARIANTES – Dia 08 – Isabela Fernandes (30456042) e Silvinha Falcão Ataíde (3043-8857); Dia 11 –
Gláucio Maurício V. Júnior (8872-9473); Dia 14 – Hélder
Henrique M. e Silva (3225-8820; Dia 16 – Lorena e Assíria
(3224-2214); Dia 19 – Valsângela C. Pereira (3225-1656);
Dia 23 – Maria da Penha S. de Almeida (3224-0870). Que
Deus abençoe os seus santos.
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos enfermos:
Antônio, Lúcia, Pará, Selma, Sílvia, Valda, Wanda e pela
recuperação plena 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.

EM ESPÍRITO E EM VERDADE
Jo 4:23-24
Queridos, conforme temos ensinado aos irmãos, culto não se assiste.
Culto é um serviço de adoração que prestamos ou oferecemos a Deus.
Equivocadamente, muitas pessoas vão às igrejas “assistir” aos cultos
para satisfazer às suas próprias necessidades. Não é de estranhar, pois,
que tais pessoas vivam atribuladas, sempre buscando algo mais, uma
vez que não cultuam a Deus com suas vidas, em seu dia-a-dia.
Precisamos ter consciência de que, quando nos reunimos no templo
para o culto solene oferecido a Deus em espírito e em verdade, esse
momento deve refletir a síntese do que seja a nossa vida diante do
Senhor. Como também temos ensinado aos irmãos, a Palavra de Deus é
o elemento essencial e indispensável ao culto. É no culto solene que a
Palavra de Deus é proclamada, e, por isso, deve ocupar o lugar central
do culto, pois é através dela que o Senhor nos fala. É a Palavra que
atribui autoridade ao culto que prestamos a Deus. Sem a proclamação
da Palavra, ainda que se diga tratar-se de um culto a Deus, na verdade,
não passa de uma reunião, um encontro qualquer, vazio de conteúdo e
essência, como os cultos pagãos, que visam atender às necessidades
das pessoas que os freqüentam. O verdadeiro culto oferecido a Deus
em espírito e em verdade, visa tão-somente à adoração a Deus, o que
proporciona o encorajamento e a edificação mútua dos verdadeiros
adoradores. Por isso o escritor aos Hebreus exorta a que “consideremonos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas
obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns;
antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vede que o Dia se
aproxima” (Hb. 10:24,25). Culto é, pois, um ato divino, já que é um
serviço que prestamos a Deus, ao mesmo tempo em que nos edificamos
uns aos outros, como resposta ao favor de Deus concedido aos seus
adoradores. Por isso, não podemos cultuar a Deus conforme as nossas
preferências pessoais, ou seguindo os estilos de um mundo escravo do
pecado e de suas próprias paixões. O nosso objetivo principal deve ser
o de adorar a Deus em espírito e em verdade, e para isso, a Palavra
precisa regular o nosso culto e a nossa adoração. Tudo em nosso culto
deve nos conduzir a um conhecimento mais profundo de Deus, o
adorado. Rogamos ao nosso bom Deus que ele mesmo, pela sua graça,
nos conduza a uma verdadeira adoração, em espírito e em verdade,
como ele deseja, para louvor da sua glória. Amém.
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 11 NC – “Trindade Santíssima”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 116: 1-12; 12-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 172 NC – “Chuvas de Bênçãos”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – “Segurança e Alegria”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 34:1-3 (Leitura Uníssona)
1 – Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
2 – Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão.
3 – Engrandecei o Senhor comigo e todos à uma lhe exaltemos o nome.

HINOS LITÚRGICOS
11 NC – TRINDADE SANTÍSSIMA
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Louvam nossas vozes teu nome com fervor!
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
És Deus Triúno, Excelso Criador!
Santo! Santo! Santo! Nós, os pecadores,
Não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és Santo! Só tu és Perfeito,
Deus soberano, imenso em teu amor.

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.
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 graças 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 87 do Catecismo Maior – Que devemos crer com respeito à ressurreição?
Resposta: Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos
justos e dos injustos; então os que se acharem vivos serão mudados num momento; e os
mesmos corpos dos mortos, que têm permanecido na sepultura, sendo, pois, novamente unidos
às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos jutos, pelo
Espírito de Cristo, e em virtude de sua ressurreição, como Cabeça deles, serão ressuscitados
em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo; e os
corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados para desonra, como por um juiz ofendido.

Chuvas de bênçãos teremos
Manda-nos, pois, ó Senhor.
Dá-nos o gozo dos frutos
Dos teus ensinos de amor!
Chuvas de bênçãos teremos
Chuvas mandadas dos céus,
Bênçãos a todos os crentes,
Bênçãos do nosso bom Deus.

Santo! Santo! Santo! Todos o remidos,
Juntos com os anjos, proclamam teu louvor!
Antes de formar-se o firmamento e a terra
Eras, e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo! Santo! Santo! Deus Onipotente!
Tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo! Santo! Santo! Justo e compassivo!
Deus Soberano, Excelso Criador!

_______________________________________________________________________
Salmos 116: 1-2; 12-19 (Leitura Alternada)

HINOS LITÚRGUCOS

172 NC - CHUVAS DE BÊNÇÃOS
Chuvas de bênçãos teremos
Pelas promessas de Deus;
Tempos benditos trazendo
Chuvas de bênçãos dos céus.
Chuvas de bênçãos,
Chuvas de bênçãos dos céus!
Tantas nós já recebemos,
Outras rogamos a Deus.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.
Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

Chuvas de bênçãos teremos
Que do Senhor nos virão.
Os pecadores indignos
Graças dos céus obterão.

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

