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
Selma Matias – 3224-2214
========================

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).

COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

VOCÊ PRECISA SABER!!! – As Escrituras nos ensinam
que a verdadeira adoração é normatizada pelo Senhor Deus.
Assim, tanto em adoração como em doutrina, a igreja não
pode ultrapassar a vontade de Deus revelada nas Escrituras. A
igreja tem autoridade para estabelecer a ordem na adoração
(1 Co 14:30), e deve fazê-lo, mas não tem liberdade para
introduzir novos elementos além dos que Deus estabelece nas
Escrituras. Neste sentido, a adoração em espírito e em
verdade está relacionada com um profundo exercício de
humildade e sinceridade, numa aproximação cristocêntrica,
fundamentada na revelação bíblica.

Rua Vicente Lucas Borges, 467. Fone-(83)3224-5226 - João Pessoa

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).
DIA DA MULHER PRESBITERIANA – Neste dia a Igreja
Presbiteriana do Brasil comemora o Dia da Mulher Presbiteriana.
Por isso, ao final do culto, os homens oferecerão uma saborosa
torta para as mulheres da nossa Igreja.

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, Vera (irmã de
Edna), 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!

Site: WWW.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
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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.

A REDENÇÃO QUE PREGAMOS
“Vede, pois, como ouvis” (Lc 8:18)
Queridos, constantemente temos alertado para o perigo de assistir aos ditos
programas evangélicos televisivos, com suas mensagens triunfalistas
estranhas às Escrituras Sagradas. Não é raro ouvirmos que algum irmão foi
“grandemente abençoado” por uma “linda pregação” televisiva, e quando
perguntamos qual foi a mensagem, constatamos, com tristeza, que o irmão
foi iludido. É notório que o relativismo, o subjetivismo, o pragmatismo, e
outros “ismos” da pós-modernidade, têm invadido as igrejas protestantes
tradicionais. Os irmãos sabem que estamos pesquisando este fenômeno.
Percebemos claramente que muitos pastores mudaram até o uso do
vocabulário comum da teologia. Eles não usam mais as palavras redenção
ou regeneração, para que as pessoas não percebam que estão falando sobre
alguma forma de prisão ou morte. Eles pararam de pregar sobre o inferno,
sobre a condenação divina, e priorizam tópicos positivos, compatíveis com
o desejo das pessoas. Eles sabem, e até admitem que "as pessoas não mais
gostam de doutrina nos dias de hoje". Nada de mandamentos do tipo
“observe a lei do Senhor”, "faça isto", "não faça aquilo”. Prestem atenção,
queridos! Nós precisamos nos conscientizar que, quando as pessoas
desprezam o verdadeiro sentido das palavras, e não fazem caso da
doutrina, certamente a sua ética também será alterada. É isso que está
acontecendo na Igreja, e nós não podemos cair nessa armadilha. Este é o
grande postulado do pós-modernismo: mudar os conceitos mudando as
palavras. Ao invés de pregar a redenção que há em Cristo Jesus levando as
pessoas ao arrependimento de seus pecados e à fé em Cristo, a grande
maioria dos pregadores da televisão entrega mensagens cujo objetivo é
fazer com que os telespectadores sintam-se bem, expressando a prática de
uma igreja terapêutica. O objetivo das mensagens é fazer com que as
pessoas sintam-se psicologicamente bem, satisfeitas consigo mesmas. O
importante é o bem-estar, não a verdade. Esta não é levada em conta,
porque, como na pós-modernidade tudo é relativo, não existe verdade
absoluta. Assim, a verdadeira mensagem de redenção é substituída por
uma redenção para o aqui e agora, que promete o céu neste tempo presente.
Por isso, as pregações sempre falam de milagres, prosperidade, libertação
da opressão, sucesso ou crescimento numérico de igrejas, numa espécie de
teologia da glória neste presente mundo. Muito cuidado, irmãos! “Vede,
pois, como ouvis”, diz o Senhor Jesus. Ao invés da teologia da glória
sempre presente nas mensagens televisivas, o que precisamos é a teologia
da cruz, a teologia da negação de nós mesmos, para que possamos lutar
contra os nossos próprios pecados. É dessa redenção que a Escritura fala; é
essa redenção que pregamos. Que Deus nos ajude! 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 134:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – “Maravilhas Divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 138:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 315 NC – “Serviço do Crente”.
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
Salmos 134:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na Casa do Senhor, nas horas
da noite;
2 - erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
3 - De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e da terra!
_______________________________________________________________________
Salmos 138:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração; na presença dos poderosos te cantarei
louvores.
2 - Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia
e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
3 - No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma.
4 - Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua
boca,
5 - e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor.
6 - O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes; os soberbos, ele os conhece de longe.
7 - Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos meus
inimigos; a tua destra me salva.
8 - O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo; a tua misericórdia, ó Senhor, dura
para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 89 do Catecismo Maior – O que sucederá aos ímpios no dia do juízo?
Resposta: No dia do juízo, os ímpios serão posto à mão esquerda de Cristo, e, sob clara
evidência e plena convicção de suas próprias consciências, terão pronunciada contra si a
terrível, porém justa, sentença de condenação; em seguida, serão lançados da presença
favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo, com os seus santos e com todos os
santos anjos; estarão no inferno para serem punidos com tormentos indizíveis, do corpo e da
alma, com o diabo e seus anjos, para sempre.

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

HINOS LITÚRGUCOS
Vamos nós trabalhar e os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar!
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação por seu sangue nos dá!
Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que a coroa de glória nos dá lá nos céus.
A mansão dos fiéis sempiterna será,
Pois Jesus salvação inefável nos dá!

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.

315 NC – SERVIÇO DO CRENTE
Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus,

E o mestre seguir no caminho dos céus!
Com o seu bom conselho o vigor renovar,
Diligentes, fazendo o que ele ordenar.
No labor, sem cessar,
A servir a Jesus.
Com amor e fé e com oração,
Até que volte o bom Senhor!

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 alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua
cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; quem perder a vida por
minha causa, esse a salvará (Lc 9:23-24).

