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

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Qual o significado de redenção?
Este é um termo emprestado dos mercados antigos. No Antigo
Testamento, quando um escravo era comprado de volta dizia-se
que ele era remido ou redimido. É este o sentido de redenção ou
remissão dos crentes. Por meio da sua morte o Senhor Jesus
comprou de volta para Deus todos os seus eleitos que estavam
escravizados pelo pecado. O próprio Senhor Jesus disse que veio
para “dar a sua vida em resgate por muitos” (Mc 10:45).

Heloísa Helena - 3243-7128

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

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).

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES

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).

9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

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.

QUINTA

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214

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

DOMINGO

Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

ANIVERSARIANTES – Dia 02 - Zenilda D. de Araújo
(3232-3532); Dia 05 – Danielle G. da Silva (8739-8249); Mª
Olímpia S. Padilha (32247-2259); Dia 07 – Mª Gorete G.
Formiga (3224-2226); Dia 11 – Tâmara P. de Azevedo (88949009); Dia 19 - Zoraide A. Leite (3225-1665); Dia 20 Viviane G. M. de Souza (3244-4945; - Dia 21 – Márcio M. e
Silva (3225-8820); Dia 23 - Vilta M. e Silva (3225-8820; Dia
30 - Matheus D. de Araújo (3232-3532).
ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Pará, Selma, Sílvia, Tiago, Valda, Vera (irmã de
Edna), Wanda, e pela recuperação plena do Pr. 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!

SEGUNDA
14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

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.

A MALDIÇÃO E A BÊNÇÃO DA CRUZ
“Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lc 23:34).
Queridos, a cruz é um símbolo de significação extraordinária. É comum
atrelarmos o seu significado à maldição, e esquecermos a maravilhosa
bênção da salvação que nos foi doada na cruz do calvário. Observemos
estas primeiras palavras de Jesus, quando foi crucificado: “Pai, perdoalhes, porque não sabem o que fazem”. Que coisa tremenda! A maldição
da cruz não foi capaz de reter a bênção que ela nos trouxe. A torturante
agonia do nosso Mestre não foi capaz de fazê-lo esquecer o que havia
ensinado. A primeira das suas sete exclamações na cruz foi uma súplica
em favor da alma de seus algozes. O seu ofício sacerdotal estava agora
sendo demonstrado ao interceder por aqueles que o crucificaram. “Pai,
perdoa-lhes”. Ninguém jamais conhecerá os frutos dessa súplica de amor
senão no dia do juízo final. Sem dúvida, ninguém pode fazer a menor
idéia de quanto arrependimento e quantas conversões a Deus ocorreram
em Jerusalém, como resposta direta a este clamor de Jesus. A maldição
da cruz não foi capaz de reter a bênção que ela trouxe. “Pai, perdoalhes”. Talvez esta súplica do nosso Senhor Jesus tenha sido o primeiro
ato que direcionou tantas pessoas ao arrependimento, como aquele
centurião que afirmou: “Verdadeiramente este homem era Filho de
Deus” (Mt 27:54). Ou ainda entre as multidões que se reuniram para
assistir àquele espetáculo horrendo, e que tendo constatado o ocorrido,
“retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos” (Lc 23:48). Quem poderá
imaginar quantas conversões foram resultado direto desta súplica da
cruz? Na intercessão da cruz temos a comprovação da grandeza do amor
de nosso Senhor Jesus pelos pecadores, e da bênção que a maldição da
cruz encerra. Este é o mais maravilhoso dos paradoxos. Na maldição da
cruz o nosso Senhor extravasou a graça. Como Jesus é piedoso,
compassivo e gracioso. Se ele pediu perdão para aqueles que o
torturavam até a morte, podemos ter certeza de que não existe ímpio ou
perverso que Cristo não possa se compadecer. Não há pessoa tão
envolvida com o pecado que não possa ser alcançado pela bênção da
cruz. Um dos ladrões crucificado ao lado de Jesus é um exemplo dessa
verdade. Arrependido e consciente de que estava recebendo o castigo que
seus atos merecem, clamou ao Senhor e foi perdoado (Lc 23:41-43). A
maldição da cruz encerra a mais maravilhosa das graças. Foi na cruz
maldita que o Senhor Jesus nos outorgou o perdão de Deus Pai. Por isso,
o pior dos pecadores precisa ser encorajado a arrepender-se de seus
pecados, conscientizado de que é pelo sacrifício de Jesus naquela cruz
maldita que temos a graça do perdão de Deus. Como isto é maravilhoso!
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 42 NC – “O Grande Amor de Deus”.
Leitura Bíblica Alternada – Efésios 2:1-10.
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 266 NC – “Rude Cruz”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 334 NC – “A Conversão”.
Oração Final.
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
42 NC - O GRANDE AMOR DE DEUS
A Deus demos glória, por seu grande amor,
O Filho bendito por nós todos deu,
E graça concede ao mais vil pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Exultai! Exultai! Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor!
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu!
Oh! Graça real! Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou,
Herança nos céus, com os santos em luz,
Legou-nos Aquele que o preço pagou.
Tal prova de amor nos persuade a confiar
Nos merecimentos do Filho de Deus!
E quem, a Jesus, pela fé se entregar,
Vai vê-lo na glória eterna dos céus.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 09 do Breve Catecismo – Qual é a obra da criação?
Resposta: A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada,
pela palavra do seu poder, no espaço de seis dias, e tudo muito bem.

Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus
Ao calvário humilhante baixou,
Nessa cruz, para mim,
Há mistério sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nessa Cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz,
Dela vêm graça e luz,
Para minha santificação.
334 NC - A CONVERSÃO
Em cegueira eu andei e perdido vaguei
Longe, longe do meu Salvador!
Mas da glória desceu, o seu sangue verteu
E salvou este pobre pecador.
Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi
Meu pecado castigado em Jesus!
Foi ali, pela fé, que meus olhos abri
E agora me alegro em sua luz!

Efésios 2:1-10 (Leitura Alternada)
1 - Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
2 - nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da
potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência;
3 - entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa
carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da
ira, como também os demais.
4 - Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
5 - e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela
graça sois salvos,
6 - e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em
Cristo Jesus;
7 - para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para
conosco, em Cristo Jesus.
8 - Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus;
9 - não de obras, para que ninguém se glorie.
10 - Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de
antemão preparou para que andássemos nelas.

HINOS LITÚRGUCOS

266 NC - RUDE CRUZ
Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu seu que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.
Sim eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia, em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!

Já ouvia falar dessa graça sem par,
Que do céu trouxe Cristo Jesus!
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis
Ao Senhor que por mim morreu na cruz
Mas um dia senti meu pecado, e vi
Sobre mim o castigo da Lei!
Apressado fugi, em Jesus me escondi,
E abrigo seguro nele achei.
Que ditoso então, foi ao meu coração,
Conhecer o excelso amor,
Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz
E salvar este pobre pecador.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo” (Jo. 7:16-17).

