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

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Nós, os crentes, precisamos
fazer a vontade de Deus, não porque concordamos com ela, e
sim, simplesmente, porque é a vontade de Deus. Lembre-se
que, por natureza, a nossa tendência é sempre discordar, visto
que somos pecadores. Por isso, nós, os crentes, precisamos
obedecer a Deus, porque ele é santo, puro e justo. Sabemos que
foi ele quem nos criou e nos redimiu. Sabemos que ele nos ama
e quer nos conduzir em santidade de vida. Ele sabe o que é
melhor para nós. Precisamos obedecê-lo como filhos amados,
porque ele é Deus, o nosso Pai amado.

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

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.

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

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

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

Site: WWW.ip13demaio.org

Pastor Juarez Rodrigues de Oliveira – 3226-6183
BOLETIM DOMINICAL - Ano III, nº 210 – 20 / março / 2011

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
Doutria e Oração.

SÁBADO
19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL

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

SEGUNDA

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.

QUARTA

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).

14:30h – Atendimento
no Gabinete.

Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
Visitação Hospitalar.

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

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

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO
“Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a
verdade (Jo 16:14).
Queridos, em nossos dias há grande confusão acerca da obra do Espírito
Santo, a ponto de ser pregado um “evangelho” do Espírito Santo. Ou seja,
a boa nova da vinda de Jesus, o verdadeiro evangelho, parece que deixou
de ser novidade e não interessa mais. A “boa nova” agora é o Espírito
Santo, e, simplesmente, não há este evangelho na Bíblia. Sabemos que
desde o 3º século d.C. surgiu uma heresia afirmando a não existência de
Deus Espírito Santo antes do Pentecostes; que a Trindade Santa seria
apenas nomes diferentes ou três modos de manifestação da mesma Pessoa.
Segundo essa heresia, Deus teria se revelado como Pai na criação e na
doação da Lei; como Filho na encarnação; e como Espírito na regeneração
e santificação do pecador. A história comprova que a Igreja Cristã
condenou essa heresia. Porém, como sabemos que Satanás só será vencido
definitivamente no último dia, ele continua vivo e ativo enganando a todos
aqueles que não buscam o conhecimento de Deus na sua Palavra revelada.
Por isso, ainda em nossos dias encontramos muitos irmãos sem
conhecimento da Pessoa de Deus Espírito Santo, com pouco ou nenhum
conhecimento da sua obra nos tempos do Antigo Testamento, nem sobre
qual a diferença e a semelhança em sua atuação antes e depois do
Pentecostes. As pessoas estão agindo como se o Espírito Santo tivesse
“aparecido” há pouco tempo na história da redenção. No entanto, as
Escrituras nos revelam a sua obra divina, desde a criação do universo, até
a consumação dos séculos, porque ele é Deus eterno. Na esfera da
redenção, após o Pentecostes, como Jesus prometeu, o Espírito Santo
continua nos guiando a toda a verdade, nos conduzindo em santidade de
vida, e conferindo poder ao nosso testemunho. Continua sendo obra do
Espírito Santo convencer-nos de nossos delitos e pecados; convencer-nos
de que nós somos os únicos responsáveis por nosso estado de condenação
diante de Deus, como o Senhor Jesus ensinou. “Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo” (Jo 16:8). Por nós
mesmos, seríamos facilmente enganados por Satanás, atraídos pelos
“encantos” deste mundo, e jamais seríamos esclarecidos das coisas do
Espírito. Como Jesus falou a Nicodemos, ninguém pode ver ou entrar no
reino de Deus se não nascer de novo, ou nascer do Espírito, e esta é uma
obra particular dele (Jo 3:1-11). O abrir da mente e do coração para as
realidades do Espírito é obra do próprio Espírito Santo. O Seu propósito
imediato nunca foi reformar pessoas ou influenciar a sociedade para que
vivam “dias melhores”, como é ensinado pelos falsos mestres. É obra do
Espírito Santo comunicar vida aos eleitos de Deus. É ele quem nos guia à
verdade de Cristo, porque ele é o Espírito da verdade. Aleluia! 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 92:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – “Achei Um Bom Amigo”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34:9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – “Encorajamento”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – “Morada Feliz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS LITÚRGICOS
113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.

HINOS LITÚRGUCOS
Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona)

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.

1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.

Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!

_______________________________________________________________________

Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.
Salmos 34:9-19 (Leitura Alternada)

9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor
bem nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu
clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 03 do Breve Catecismo – O que as Escrituras principalmente ensinam?
Resposta: As Escrituras ensinam, principalmente, o que o homem deve crer a respeito de
Deus, e o dever que Deus requer do homem.

209 NC - ENCORAJAMENTO
Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás não podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!
No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade;
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as
coisas que hão de vir” (Jo. 16:13).

