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!!! – Todo aquele que ouve a voz
do Senhor Jesus, e é verdadeiramente convertido nunca se dará
por satisfeito com a conversão. Ele sabe que a conversão é
apenas o começo de uma vida de santidade, e que a mesma
graça salvadora o impulsionará a prosseguir no conhecimento
de Deus, até transformá-lo à imagem de Cristo.
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.
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.
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.
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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

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).

Visitação Domiciliar, à
tarde.

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

SEXTA

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

Visitação Hospitalar.

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

O CONVITE DE JESUS AOS PECADORES
“Vinde a mim... e eu vos aliviarei” (Mt 11:28)
Queridos, este convite de Jesus é de cunho espiritual, e não de ordem
material como muitos pensam e pregam. O convite é para pecadores
cansados e sobrecarregados com os seus pecados. Porém, conquanto este
convite tenha sido feito aos não-convertidos visando à sua conversão, ele é
extensivo a nós, os convertidos, para a árdua caminhada ao lado do Mestre,
visando à nossa santificação. Afinal, continuamos pecadores importunados
continuamente pelo acusador. Como então poderemos ser felizes e livres
em vista do nosso passado? Sim, porque mesmo que não cometamos mais
certos pecados, o passado está presente em nossas mentes. Quem nos pode
libertar do nosso passado que, por vezes, continua nos atormentando?
Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O seu convite “vinde a mim... e eu vos
aliviarei” certamente tem esse alcance. Deus é o único que pode apagar do
livro da nossa vida aquilo que fizemos, e que nos pode atormentar. Mesmo
que não esqueçamos, Deus esquece e não se lembrará dos nossos pecados
contra nós, já que Jesus os cravou na cruz do calvário. Sabemos que o Pai
lhe concedeu todo poder no céu e na terra, mandou que ele tomasse sobre
si os nossos pecados, e se fizesse maldição em nosso lugar. Por isso,
somente Jesus é suficiente para nos salvar e nos aliviar do jugo do pecado.
Somente quando compreendemos e cremos que Deus, em Cristo, não só
perdoou os nossos pecados, mas também os removeu e os esqueceu,
realmente somos aliviados de toda carga do pecado que pesava sobre nós.
Afinal, temos a consolação de saber que, mesmo que não tenhamos a
capacidade de esquecer o nosso passado vergonhoso, quando o
consideramos, lembramos que Deus já o apagou. Como isso é
maravilhoso! Por isso, o convite do Senhor Jesus deve ser lembrado a cada
dia, mesmo por nós, os convertidos. A aceitação do convite do Senhor
Jesus é vital para os pecadores não-convertidos, mas também o é para nós,
os pecadores convertidos. Se sabemos que os nossos pecados foram
apagados pelo sangue de Cristo vertido na cruz, também sabemos que, por
isso mesmo, precisamos ser revestidos a cada dia com a justiça de Jesus, a
fim de sermos fortalecidos contra as investidas do inimigo. É isso que o
apóstolo Paulo ensina quando manda que “nos despojemos do velho
homem, e nos revistamos do novo homem, criado segundo Deus, em
justiça e retidão procedentes da verdade” (Ef 4:22-24), e esse ensino é
transmitido a crentes, e não a incrédulos. Por isso, o convite de Jesus não
pode sair das nossas mentes. Só ele pode nos aliviar; só ele pode nos vestir
com roupas dignas de um filho de Deus; só ele nos pode dar uma nova vida
que se renova a cada manhã, para louvor da glória de Deus Pai. 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 145:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 52 NC – “Glória e Coroação”.
Leitura Bíblica Alternada – Colossenses 1:13-20 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 147 NC – “Vencendo Vem Jesus”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 121 NC – “Perfeição”.
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
52 NC – GLÓRIA E COROAÇÃO
Saudai o nome de Jesus!
Arcanjos, adorai! (bis)
Ao Rei que se humilhou na cruz,
Com glória coroai!
Ó escolhida geração
De Deus, o Eterno Pai, (bis)
Ao grande Autor da Salvação
Com glória coroai!
Remidos todos, com fervor,
Louvores, entoai! (bis)
Ao que da morte é vencedor,
Com glória coroai!

Neste mundo havemos, crentes
De ter sempre algum pesar!
Mesmo lutas, dissabores,
Nossa paz vem perturbar.
Mas se o mal nos ameaça
De a alegria nos roubar,
Vencendo vem Jesus!
Da vaidade, fiéis servos
Lutam por fazer-nos seus!
Muitas vezes nos assaltam
Os modernos fariseus.
Mas se alguém procura ver-nos
Sem a graça do bom Deus,
Vencendo vem Jesus!

Ó Raças, povos e nações
Ao Rei divino honrai! (bis)
A quem quebrou os vis grilhões,
Com glória coroai!
121 – PERFEIÇÃO

Colossenses 1:13-20 (Leitura Alternada)
147 NC – VENCENDO VEM JESUS
13 - Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu
amor,
14 - no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
15 - Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;
16 - pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi
criado por meio dele e para ele.
17 - Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste.
18 - Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia,
19 - porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude
20 - e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse
consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.

HINOS LITÚRGUCOS

Quando à alma sequiosa
Chega a voz do Salvador,
Ela logo reconhece
Ser Jesus o seu Senhor!
Mas se o “eu” quer levantar-se
E mostrar algum valor,
Vencendo vem Jesus!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!

Maispureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,

Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,
Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

GUARDE NO CORAÇÃO
SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 07 do Breve Catecismo – Que são os decretos de Deus?
Resposta: Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua
vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece.

Disse Jesus: “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e
aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a
ele (Jo. 14:21).

