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

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

COMUNICAÇÕES

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Segundo os pregadores da
prosperidade, crente tem que ser rico. Se isto fosse verdade, o
profeta João Batista não teria mandado: “Quem tiver duas
túnicas, reparta com quem não tem; e quem tiver comida,
faça o mesmo” (Lc 3:11). Se isso fosse verdade, o Senhor
Jesus não teria mandado: “Vendei os vossos bens e dai
esmola” (Lc 12:33). Se isso fosse verdade, o Senhor Jesus
não teria dito: “É mais fácil passar um camelo pelo fundo de
uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus” (Mc
10:25). Só os insensatos seguem a teologia da prosperidade.

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

Diáconos
Antônio Moreira
José Fábio – 3225-8820
Santiago Filho

SAF- Soc. Aux. Feminina
Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

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).

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).

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, 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
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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.

FILHOS DO DONO DO OURO E DA PRATA
“Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele
habitam (Sl 24:1)
Queridos, é comum ouvir pessoas, iludidas pela teologia da prosperidade,
se vangloriarem afirmando que são filhas do “dono do ouro e da prata”.
Conquanto esta afirmação seja verdadeira para os crentes, precisamos
entendê-la melhor. De fato, o Senhor Deus é o dono não somente do ouro e
da prata, mas de todas as coisas criadas, e confiou ao homem a
administração do seu mundo. Portanto, somos apenas mordomos dos bens
que pertencem a Deus. Todas as coisas que adquirimos e possuímos sãonos dadas por empréstimo, pela graça de Deus, independentemente de
sermos crentes ou não. Por isso, ninguém leva nada deste mundo, nem
mesmo os crentes. Aos que querem ser donos de uma parte do “ouro e da
prata”, ou que pensam ser donos de alguma coisa e se vangloriam disso, é
bom lembrar a pergunta do apóstolo Paulo aos coríntios: “que tens tu que
não tenhas recebido?” (1 Co 4:7). A resposta é, naturalmente, nada. Na
continuação o apóstolo acrescenta: “e, se o recebeste, por que te
vanglorias, como se o não tiveras recebido?”. Queridos, quando Deus nos
chama, não é seu propósito que sejamos ricos neste mundo, e sim
transformar-nos à imagem do seu Filho (Rm 8:29). Sabemos que ele dá
prosperidade material a uns, enquanto mantém outros em situações
adversas. Porém, também sabemos que pobreza não é sinônimo de
desfavor de Deus, assim como riqueza não significa bênção. Muito pelo
contrário, mesmo que as riquezas procedam de Deus, quase sempre elas
são acumuladas de forma desonesta pelos homens. Por isso, todo acúmulo
de riquezas neste mundo é pura loucura. Ainda que as riquezas procedam
de Deus, nós não devemos nos apegar a elas, e o que tivermos, seja pouco
ou muito, deve ser usado para a glória de Deus, para a promoção do
evangelho, e para auxiliar aos necessitados ao nosso redor, sejam crentes
ou não. Portanto, não nos deixemos levar pela falsa teologia da
prosperidade. Devemos viver de forma responsável como mordomos de
Deus, “contentes com as coisas que temos; porque ele tem dito: De
maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei” (Hb 13:5). O
que queremos ouvir do nosso Senhor? “Muito bem, servo bom e fiel; foste
fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor”
(Mt 25:21). Ou, desgraçadamente, ouvir: “Em verdade vos digo que eles já
receberam a recompensa” (Mt 6:2). Aos que têm fartura, a nossa palavra
é: ”sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, e
que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro,
a fim de se apoderarem da verdadeira vida” (1 Tm 6:18-19). Pobres ou
ricos, é assim que somos filhos do dono do ouro e da prata. 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 95:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – “Vencendo Vem Jesus”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 67:1-7 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 222 NC – “Mais Perto da Cruz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 121 NC – “Perfeição”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 95:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
2 - Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos.
3 - Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
_______________________________________________________________________
Salmos 67:1-7 (Leitura Alternada)
1 - Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto;
2 - para que se conheça na terra o teu caminho e, em todas as nações, a tua salvação.
3 - Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te os povos todos.
4 - Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com eqüidade e guias na terra as
nações.
5 - Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te os povos todos.
6 - A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa.
7 - Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 90 do Catecismo Maior – O que sucederá aos justos no dia do juízo?
Resposta: No dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para o encontro de Cristo nas nuvens, serão
postos à sua direita, e ali, abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os
réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente libertados de todo
pecado e miséria, cheios de alegrias inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes, no corpo e na
alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e deleite
de Deus o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, por toda a eternidade. É esta a
perfeita e plena comunhão de que os membros da Igreja invisível gozarão com Cristo em glória,

na ressurreição e no dia do juízo.

HINOS LITÚRGICOS

HINOS LITÚRGUCOS

147 NC – VENCENDO VEM JESUS

222 NC – MAIS PERTO DA CRUZ

Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!

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

Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!
Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

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.
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.

121 NC – PERFEIÇÃO
Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração.
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,
Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,
Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e
assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém,
que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus” (Mt 5:19).

