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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – A igreja que não está
fundamentada na sã doutrina, de acordo com os ensinamentos
do Senhor Jesus e dos apóstolos; a igreja que não visa à
glorificação de Deus e à santidade dos seus membros pelo
ensino das Escrituras Sagradas na sua integridade, torna-se
pouco mais que um clube social, mas não passa de mera
sociedade religiosa. Que Deus nos conceda a graça de não cair
nesse erro.

Heloísa Helena - 3243-7128

========================

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).

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.

SANTA CEIA – Hoje celebraremos a Santa Ceia do Senhor.
Exortamos os irmãos a que não faltem, para compartilharmos
este momento de graça, quando relembramos o sacrifício do
nosso Senhor, obra suficiente para nos libertar da escravidão
do pecado.

QUINTA

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214

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).

Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

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 15 – Francisco de Assis Rique
(3225-1665); Dia 22 – Luiz Felipe Dias de Araújo (32323532). Que Deus abençoe os seus santos.

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

19:30h Culto de
Doutria e Oração.

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

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

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

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.

QUINTA

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).

SEXTA

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a
vida de todos vocês. Voltem sempre!

16:00h– Atendimento
no Gabinete.

Visitação Hospitalar.

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

A NOSSA SATISFAÇÃO EM CRISTO
“Uma geração má e adúltera pede um sinal (Mt 12:39).
Queridos, esta palavra do Senhor Jesus, acima, deve nos levar a refletir
sobre a satisfação em Cristo como fruto da nossa conversão. Ele é
suficiente em nossas vidas? Não podemos deixar de ficar tristes quando
vemos irmãos em busca de sinais e maravilhas, milagres, curas,
profecias, porque, segundo as palavras do Senhor Jesus, essa prática
caracteriza “uma geração má e adúltera”. Não pode restar dúvida de
que aqueles que não se contentam com Cristo e com a sua Palavra, e
que continuam em busca de "sinais" são do mesmo tipo de Simão, o
mágico. Como lemos em Atos 8:13, “Simão abraçou a fé; e, tendo
sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado
os sinais e grandes milagres praticados”. Aquele homem pensava que
era um cristão, abraçou a fé e até foi batizado, mas na sequência do
texto, podemos ver que ele estava mais interessado em sinais do que no
Senhor Jesus. Outro caso bastante esclarecedor acerca deste assunto é o
de Herodes. Conforme lemos em Lucas 23:8, "Herodes, vendo a Jesus,
sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido
falar a seu respeito; esperava também vê-lo fazer algum sinal".
Percebem o motivo da alegria de Herodes ao ver Jesus? Não era a
pessoa de Jesus, e sim a sua fama e a curiosidade em vê-lo fazer algum
sinal. Como Simão, Herodes só estava interessado em sinais. É verdade
que ele se alegrou ao ver Jesus, como afirma o texto bíblico, mas, isto
apenas nos alerta para o fato de que se alegrar com Jesus não é garantia
de conversão. Muita atenção, queridos! Será que temos discípulos de
Simão e Herodes em nosso meio? Os que querem ver sinais observem
como Jesus reagiu à alegria de Herodes e à sua vontade de ver um
sinal? Jesus nada lhe respondeu (Lc 23:9). Será que, como Herodes,
algum irmão não está obtendo de Jesus apenas o silêncio como
resposta, uma vez que não se satisfaz nele? Queremos lembrar, por fim,
que ver algum sinal de Jesus também não é garantia de conversão. Se
assim fosse todos os que com ele estiveram teriam experimentado a
conversão, o que não ocorreu nem mesmo com aqueles que ele curou,
como os leprosos. A nossa satisfação em Cristo é fruto da conversão, e
não de qualquer outro sinal. Como o Senhor Jesus reagirá no dia de
Juízo diante daqueles que apresentarem o mesmo comportamento de
Simão e Herodes? A Bíblia relata o que aconteceu com eles. Cremos
em Deus Todo-Poderoso! Cremos em milagres! Mas o único milagre
que pode nos dar satisfação em Cristo é a conversão. Sejamos gratos
por ela e glorifiquemos ao Senhor.
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 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 38 NC – “Louvores Sem Fim”.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 4:10-16 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Celebração da Santa Ceia.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 334 NC – “A Conversão”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.

HINOS LITÚRGICOS
38 NC - LOUVORES SEM FIM
Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus
Que da mais alta glória desceu até à cruz!
Por sua imensa graça, por seu insigne amor,
Por todos seja sempre louvado o Salvador!
Mil vezes, sim, mil vezes, sim,
Louvores ao Senhor
Que nos amou e nos salvou,
Bendito Salvador!
Eis ao redor do trono do Redentor Jesus,
Milhares de milhares em refulgente luz!
Com reverência adoram o grande Salvador!
E ao bom cordeiro rendem a honra e o louvor.

Oh! Vinde agora, todos, também a celebrar
As glórias sempiternas do Redentor sem par!
Com vozes de vitória seu nome proclamai!
Mil vezes mil louvores a Cristo Tributai!

_______________________________________________________________________
Efésios 4:10-16
10 - Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir
todas as coisas.
11 - E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e
outros para pastores e doutores,
12 - Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do
corpo de Cristo;
13 - Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem
perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
14 - Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de
doutrina, pelo engano dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
15 - Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
16 - Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a
justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 01 do Breve Catecismo – Que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de
o glorificar e gozar?
Resposta: A Palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamentos, é a
única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar.

42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!

HINOS LITÚRGUCOS
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

334 NC - A CONVERSÃO
Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.
Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!
Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz
Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.
Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.

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).

