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).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Visto que o mesmo Espírito
Santo que inspirou as Escrituras habita em nós, estamos na
posição singular de receber a sua iluminação para interpretá-la.
Porém, para isto, o Espírito Santo não prescinde do estudo
responsável das Escrituras. Pelo contrário, a sua iluminação só
pode ser materializada quando nos dedicamos ao exame
criterioso da Bíblia. Somente desta maneira o Espírito Santo
nos ajuda a “retirar” das Escrituras as revelações nela contidas,
para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua Igreja.
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 DO HOMEM PRESBITERIANO – Neste dia a Igreja
Presbiteriana do Brasil comemora o Dia do Homem
Presbiteriano. Por isso, ao final do culto, a Sociedade Auxiliadora
Feminina – SAF, trará uma mensagem para os homens 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, 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

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.

PARA QUE SERVE A TEOLOGIA?
2 Timóteo 2:15
Queridos, é comum ouvirmos irmãos de denominações pentecostais
criticando os teólogos e a teologia como algo que “atrapalha a unção do
Espírito Santo” no ministério pastoral. É claro que isto é um absurdo, e
evidencia desconhecimento acerca dos desígnios de Deus. Isto é a mesma
coisa que dizer que a medicina “atrapalha a unção do Espírito Santo” no
ministério do médico. Afinal, sabemos que a unção do Espírito Santo não
reveste apenas aqueles que se dedicam ao sagrado ministério. É verdade
que estes recebem uma unção especial. Porém, nenhum ministério,
nenhum ensino prescinde de mestres preparados, ungidos, revestidos de
autoridade, muito menos o ensino acerca de Deus e do seu reino. É para
esse serviço que Deus concede o dom de pastor e mestre conforme lhe
apraz (Ef. 4:11-16). Estes, por causa do dom que recebem, na unção do
Espírito Santo, buscam conhecimento teológico através do estudo diligente
e responsável, capacitando-se, assim, para o ministério da Palavra,
diferentemente dos que se autodenominam “ungidos”, sem o devido
preparo. Não é de estranhar, pois, que estudando a Bíblia e lendo livros
teológicos, percebamos o verdadeiro abismo que há entre a interpretação
bíblica de pastores e mestres teólogos, e a dos pretensos “ungidos”, que
não têm nenhum conhecimento teológico. Certamente Tiago tinha esse tipo
de “mestres” em mente quando advertiu solenemente: “Meus irmãos, não
vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber
maior juízo (Tg 3:1). Foi por causa da responsabilidade sem igual inerente
ao ministério da Palavra, que Paulo também advertiu a Timóteo: “Procura
apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade” (2 Tm 2:15).
Portanto, as Escrituras não deixam nenhuma dúvida de que o ministério da
Palavra nunca deve ser assumido por pessoas despreparadas, mas, por
quem se dedica ao estudo da Teologia, na dependência do Espírito Santo,
revestido de humildade, a fim de ser capacitado, na completa acepção da
palavra, para pastorear o rebanho de Deus. Por isso, seguindo o exemplo
dos bereanos (At 17:11), devemos checar tudo que ouvimos de pretensos
“ungidos”, julgando o que dizem à luz das Escrituras (1 Ts 5:21). Se
queremos uma interpretação correta da Palavra de Deus, devemos buscar
fontes fidedignas, devemos consultar aqueles a quem Deus tem constituído
como pastores e mestres sobre a sua Igreja (At 20:28), aqueles que são
aptos para ensinar (1 Tm 3:2). Sobre estes, há uma capacitação divina que
somente se materializa no esforço humano em buscar o conhecimento. Eis
para que serve a Teologia: é provisão de Deus para a capacitação dos seus
ministros da Palavra.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 221 NC – “Um Vaso de Bênção”.
Leitura Bíblica Alternada – Anexo ao Boletim. (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 315 NC – “Serviço do Crente”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica – Presb. Daniel Ferreira.
Celebração da Santa Ceia – Pr. Juarez.
Mensagem da SAF – Dia do Homem Presbiteriano.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 318 NC – “Ceifeiros do Senhor”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145:1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 – Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo o sempre.
_______________________________________________________________________

HINOS LITÚRGICOS
221 NC – UM VASO DE BÊNÇÃO
Quero ser um vaso de bênção
Sim, um vaso escolhido de Deus.
Para as novas levar aos perdidos
Boas novas que vêm lá dos céus
Faze-me vaso de bênção, Senhor,
Vaso que leve a mensagem de amor!
Eis-me submisso, e ao teu serviço
Eu me consagro, bendito Senhor!

Quero ser um vaso de bênção,
Sim, um vaso de bênção sem par,
Anunciando que os crentes em Cristo
Jubilosos no céu hão de entrar

Ceifeiros da Seara santa,
Quão poucos, fracos sois!
Mas forte é Cristo, vosso Mestre,
Avante, avante, pois!

Para ser um vaso de bênção
É mister uma vida real,
Uma vida de fé e pureza,
Revestida de amor divinal. Amém.

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!

315 NC – SERVIÇO DO CRENTE

Cansados, tristes sem alento
Deixai-vos de chorar!
Se Onipotente é vosso Mestre,
Por que desanimar?

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!

Pergunta nº 88 do Catecismo Maior – O que virá imediatamente após a ressurreição?
Resposta: Imediatamente após a ressurreição virá o juízo geral e final dos anjos e dos homens,
de cujo dia e hora homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos
para a vinda do Senhor.

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

Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus,

SÍMBOLOS DE FÉ

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!

Quero ser um vaso de bênção,
Para todos os dias fazer
Os culpados, que vivem nas trevas,
O perdão de Jesus conhecer.

(Leitura Alternada)
Anexo ao Boletim

HINOS LITÚRGUCOS

Jesus está conosco sempre,
Assim nos prometeu.
Coragem, pois, irmãos, avante,
Eis que ele já venceu.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em
ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhemse, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? (Mt. 7:15,16).

