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!!! – Há uma parábola em Lucas
17:7-10, não catalogada como tal, sobre a qual, provavelmente,
nunca ouvimos uma pregação sequer. Sabem por quê? Por que
ali temos ensinamentos frontalmente contrários à necessidade
humana de um ego inflado, de auto-estima. Esta parábola anula
qualquer possibilidade de soberba, ao contrário das pregações
que nos podem levar a uma espécie de culto da felicidade, a
uma vida espiritual totalmente superficial, características da
pós-modernidade, com a sua filosofia religiosa antropocêntrica.
Prestem atenção! Infelizmente essa filosofia vem sendo cada
vez mais absorvida pela 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).
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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.

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.

SÁBADO

ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Líliam Nóbrega Moraes
(3244-2163); Dia 11 – José Fábio e Silva (3225-8820); Dia
26 – Maria do Carmo Nita Leão (3247-4402); Dia 28 –
Desiree Penélope C. Ferreira (3225-1656). 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.
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!

19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
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.

A QUE VOZ TEMOS DADO OUVIDOS?
“Este é o meu filho amado, em quem me comprazo” (Mt 3:17). “Se és
filho de Deus, atira-te abaixo...” (Mt 4:6).
Queridos, este é um assunto muito sério, como é serio qualquer assunto
relacionado à nossa salvação. É comum esquecer a voz de Deus e dar
ouvidos a Satanás, priorizando as nossas escolhas pessoais, a cultura
secular, e as tradições humanas que podem envolver, inclusive, tradições
familiares. O diabo conhece muito bem o tamanho do nosso ego, e sabe
que ele pode ser facilmente inflado, como aconteceu com Adão e Eva,
mesmo quando ainda viviam em estado de total inocência. Foi exatamente
por esse caminho que Satanás tentou repetir o seu feito, agora com o Filho
de Deus. O Senhor Jesus acabara de ouvir as palavras do Pai afirmando
que ele era o seu Filho amado, por ocasião do seu batismo. Como Satanás
sabia que isto era verdade, qual a sua tática? Primeiro, incutir dúvida no
Senhor Jesus, exatamente como fez com Eva, e depois inflar o seu ego,
sugerindo que Jesus demonstrasse a sua filiação divina de forma
espetacular. Sabemos que as Escrituras do Velho Testamento declaram que
Jesus viria como Filho (Sl 2:7), mas também dizem que ele seria servo (Is
42:1), e uma coisa não poderia ser desvinculada da outra, porque esta é a
Palavra de Deus. Satanás tentou fazer Jesus demonstrar que era Filho, mas
não era servo. Nada melhor para inflar o nosso ego do que o sucesso e o
reconhecimento desse sucesso pelas pessoas, principal tática de Satanás
para fechar os nossos ouvidos à voz de Deus. Só que o conceito de sucesso
para o Filho de Deus era também o de servo sofredor, que morreria numa
cruz, conforme as Escrituras. Jesus recusou-se a ouvir a voz de Satanás,
mesmo que esta parecesse mais agradável aos sentidos humanos - e Jesus
era humano -, porque em matéria da sua filiação divina e do seu ministério,
tudo já havia sido estabelecido nas Escrituras, como “está escrito”. O
Senhor Jesus não arredou pé das Escrituras, citando textos apropriados
para combater cada investida de Satanás. E nós? Temos seguido o exemplo
do Mestre, ou a confusão de vozes nos tem deixado insensíveis à voz de
Deus? Prestem atenção, irmãos! Eu tenho insistido nesse assunto, e sei que
corro o risco de ser tido por chato, mas esta é uma necessidade vital. Toda
pregação que nos pareça bonita, agradável, que nos deixe pra cima, e que
até pareça estar de acordo com as Escrituras, merecem a seguinte análise: o
que tal mensagem acrescentou ao meu conhecimento sobre Deus e a sua
glória? Qual a influência da mensagem para a minha vida de santidade, e
para o meu serviço obediente ao Senhor? Se a mensagem não ultrapassou
os limites do meu ego, sem nenhuma dúvida estarei dando ouvidos à voz
de Satanás, seja qual for o pastor que a tenha pregado.
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 113:1-3 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 14 NC – “Louvor”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 78:1-8 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 110-A NC – “Crer e Observar”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – “Segurança e Alegria”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 113:1-3 (Leitura Uníssona)
1 - Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor.
2 - Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
3 - Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
______________________________________________________________________
Salmos 78:1-8 (Leitura Alternada)
1 - Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha boca.
2 - Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
3 - O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
4 - não o encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do
Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez.
5 - Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a
nossos pais que os transmitissem a seus filhos,
6 - a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se
levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes;
7 - para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus,
mas lhe observassem os mandamentos;
8 - e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração
inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 06 do Breve Catecismo – Quantas pessoas há na Trindade?
Resposta: Há três pessoas na Trindade: O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estas três
pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória.

HINOS LITÚRGICOS
14 NC - LOUVOR

HINOS LITÚRGUCOS
Crer e observar tudo quanto ordenar!
O fiel obedece ao que Cristo mandar!

Vamos nós louvar a Deus,
Vamos! Vamos!
Ao Senhor de toda luz,
Santo! Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!

O inimigo falaz, a calúnia mordaz
Cristo sabe desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem intriga, a maior,
Pode o crente fiel abalar.
Grande prova de amor, comunhão no Senhor

Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus,
Santo! Santo!
Nosso Deus, eterno Pai,
Santo! Santo!
Deu-nos bênçãos por Jesus,
Vede! Vede!
Ao Senhor Glorificai,
Vós os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai,
Vinde! Vinde!

Tem o crente zeloso e leal!
O seu rosto mirar, seus pecados privar:
É consolo que não tem igual.
Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor,
Os teus passos queremos seguir!
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar,
Sempre a tua vontade cumprir.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!

Exaltemos nosso Deus,
Santo! Santo!
Exaltemos com fervor,
Hoje! Hoje!
Tributemos todos nós,
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta vós,
Hoje! Hoje!

Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.

110-A NC - CRER E OBSERVAR
Em Jesus confiar, sua lei observar,
Oh! Que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeito guardar tudo quanto ordenar:
Alegria perene nos traz.

Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

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).

