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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Ninguém recebe a justificação
sem a santificação. Por isso, é pura tolice imaginar que alguém
recebe um novo nascimento sem levar uma nova vida de
obediência e de santidade. É pura tolice imaginar que alguém é
salvo sem buscar o conhecimento de Deus. É pura tolice dizer que
alguém tem fé sem que demonstre arrependimento diário pelos
seus pecados, e lute tenazmente para desvencilhar-se deles.
Portanto, se sabemos que fomos justificados em Cristo, lutemos
para ser santificados no Espírito, para glória de Deus Pai.

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.

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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

VISITA DO PRESBITÉRIO – Damos as boas vindas aos
queridos irmãos da Comissão Executiva do nosso Presbitério.
Sentimo-nos honrados com a sua visita.
PLENÁRIA DA SAF – A Presidente da SAF convoca todas as
irmãs para a reunião plenária a se realizar no dia 02/04, às
16:00h.
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!

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

QUEM ENTRARÁ PELA PORTA ESTREITA
“Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos
procurarão entrar e não poderão (Lc 13:24)
Queridos, nesta passagem narrada apenas por Lucas, vemos que alguém
não identificado perguntou ao Senhor Jesus: “Senhor, são poucos os que
são salvos?” Esta pessoa poderia ser uma daquelas que viviam tentando
criar situações embaraçosas para o Senhor Jesus, ou mesmo alguém
realmente interessado na salvação. Porém, independentemente da sua
motivação, a pergunta foi de suma importância, especialmente pela
resposta que ensejou. O Senhor Jesus não respondeu diretamente a quem
lhe perguntou, mas a todos, indistintamente: “Esforçai-vos por entrar pela
porta estreita”, a mesma porta estreita de Mateus 7:13-14, na qual o
Senhor Jesus diz serem poucos os que acertam com ela. Irmãos queridos,
precisamos considerar estas coisas. Conforme temos alertado, qualquer
pessoa que, olhando ao seu redor, mesmo no âmbito da igreja, comparar o
ensino das Escrituras com o caminho que muitos seguem, logo concluirá,
se for sincero em seu coração, que os salvos são poucos. Conquanto a
nossa alma naturalmente rejeite a idéia de que poucos são os salvos, a
Bíblia e os fatos combinam-se para evidenciar esta verdade. Vemos no
versículo acima que o próprio Senhor Jesus afirma que “muitos
procurarão entrar [pela porta estreita] e não poderão”. Esta palavra do
Senhor Jesus destina-se àqueles que são indiferentes aos mandamentos de
Deus, que não levam uma vida de santidade, mesmo estando na igreja,
achando que, com isso, entrarão pela porta estreita. Precisamos considerar
as palavras do Senhor Jesus, lembrando que foram dirigidas a todos,
indistintamente. Sabem por quê? Por que a maioria das pessoas, mesmo no
âmbito da igreja, assim como os judeus que seguiam Jesus, vive como se
não necessitasse de um Salvador. Muitos parecem estar satisfeitos com
sua justiça própria. Entretidos em seus prazeres mundanos, entram pela
larga porta e trilham o espaçoso caminho que o mundanismo oferece,
mesmo estando na igreja. Portanto, sabendo que os salvos são poucos,
precisamos nos esforçar para entrar pela porta estreita. A porta já nos foi
aberta, mas, enquanto estivermos peregrinando neste mundo, a luta pela
santificação exigirá grande esforço de nossa parte para entrarmos por ela.
Sabemos que são muitas as dificuldades nesta vida; também sabemos que o
processo de santificação é tão indispensável quanto difícil. Como o Senhor
Jesus também sabe disso, em sua resposta preferiu incutir na mente do
inquiridor e na de todos nós um dever imediato: esforço para entrar pela
porta estreita. Somente quando nos esforçarmos por entrar pela porta
estreita, temos a noção de quão poucos entrarão por ela, e da nossa
responsabilidade em pregar o evangelho da salvação, especialmente com o
nosso testemunho de vida santa.
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 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 33 NC – “Maravilhas Divinas”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 19:7-14 (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 318 NC – “Ceifeiros do Senhorz”.
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.
______________________________________________________________________
Salmos 19:7-14 (Leitura Alternada)
7 - A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria
aos símplices.
8 - Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro e
ilumina os olhos.
9 - O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente, justos.
10 - São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do
que o mel e o destilar dos favos.
11 - Além disso, por eles se admoesta o teu servo; em os guardar, há grande recompensa.
12 - Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
13 - Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine; então, serei irrepreensível
e ficarei livre de grande transgressão.
14 - As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,
Senhor, rocha minha e redentor meu!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 04 do Breve Catecismo – O que é Deus?
Resposta: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder,
santidade, justiça, bondade e verdade.

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.

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!

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!

318 NC – CEIFEIROS DO SENHOR
Ceifeiros da Seara santa,
Quão poucos, fracos sois!
Mas forte é Cristo, vosso Mestre,
Avante, avante, pois!
Os que esperam no Senhor renovar-se-ão
Crescerão em vigor; subirão até às alturas!
Correrão, e sem fadigas andarão, sem se
cansar!
Correrão, e sem fadigas andarão, sem se
cansar!
Voarão, e nas alturas, como águias serão!

Cansados, tristes sem alento
Deixai-vos de chorar!
Se Onipotente é vosso Mestre,
Por que desanimar?
Jesus está conosco sempre,
Assim nos prometeu.
Coragem, pois, irmãos, avante,
Eis que ele já venceu.

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).

