LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

VOCÊ PRECISA SABER!!! – Nós, os crentes, precisamos
fazer a vontade de Deus, não porque concordamos com ela, e
sim, simplesmente, porque é a vontade de Deus. Lembre-se que,
por natureza, a nossa tendência é sempre discordar, visto que
somos pecadores. Por isso, nós, os crentes, precisamos obedecer
a Deus, porque ele é santo, puro e justo. Sabemos que foi ele
quem nos criou e nos redimiu. Sabemos que ele nos ama e quer
nos conduzir em santidade de vida. Ele sabe o que é melhor para
nós. Precisamos obedecê-lo como filhos amados, porque ele é
Deus, o nosso Pai amado.

Diáconos
Antônio Moreira
José Fábio – 3225-8820
Santiago Filho

SAF- Soc. Aux. Feminina
Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

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).

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

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 02 - Zenilda D. de Araújo
(3232-3532); Dia 05 – Danielle G. da Silva (8739-8249); Mª
Olímpia S. Padilha (32247-2259); Dia 11 – Tâmara P. de
Azevedo (8894-9009); 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!

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

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES

A DISCIPLINA DE DEUS E O SOFRIMENTO
Hebreus 12:11

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.

Queridos, precisamos considerar com toda seriedade o ensino bíblico
acerca da disciplina do Senhor e o sofrimento que ela encerra. É
verdade que sofremos pelo simples fato de vivermos em um mundo
caído, e de alguma forma, isso já faz parte da disciplina de Deus.
Assim como os ímpios, nós também sofremos de males naturais,
doenças físicas, mentais, emocionais e coisas semelhantes, e em
alguns casos, existem justos que sofrem até mais do que ímpios.
Porém, precisamos saber que há um sofrimento típico e exclusivo do
justo, que não atinge os ímpios. Estamos falando do sofrimento
experimentado pela disciplina que vem de Deus. O texto fundamental
que trata deste assunto está registrado em Hebreus 12:4-13. Podemos
observar que, naquele contexto, o motivo da disciplina era o pecado.
Os cristãos Hebreus estavam cedendo às tentações e não lutavam
seriamente contra o pecado. Eles estavam esquecidos das maravilhas
que Deus fez no Antigo Testamento, e não se esforçavam para vencer
as suas próprias fraquezas. Por isso o escritor lhes faz lembrar que “o
Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe” (v.
6). Queridos, como isto é maravilhoso! O sofrimento pela disciplina é
necessário e é privilégio dos filhos de Deus. Por isso afirmamos antes
que os ímpios não passam por esse tipo de sofrimento. Este texto de
Hebreus claramente faz a distinção entre aqueles que são filhos de
Deus e os que não são. O sofrimento causado pela disciplina do
Senhor revela a nossa verdadeira identidade, já que somente os filhos
de Deus são disciplinados para o crescimento espiritual. Deus nos
disciplina para correção, tendo por finalidade nos conduzir em uma
vida santa, com reverente obediência, a fim de que nos tornemos
participantes da sua santidade. Por isso, à luz desta verdade, devemos
nos alegrar por sermos alvo da disciplina que vem do Senhor, mesmo
diante do sofrimento, pois esta é uma confirmação de que Deus nos
ama como filhos. Embora difícil de ser aceita, esta é uma verdade
consoladora. O amor exige disciplina, porque a disciplina é benéfica
para o amadurecimento. Aquele que ama não priva seus filhos de
correção e disciplina. Por isso, preste atenção! Se você não
tem experimentado em sua vida a correção e a disciplina que vem de
Deus, isso é um péssimo sinal, “logo, sois bastardos e não filhos” (v.
8), porque Deus, o nosso Pai, corrige a quem ama.
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 92:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 113 NC – “Achei Um Bom Amigo”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 34:9-19 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 209 NC – “Encorajamento”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 194 NC – “Morada Feliz”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA

HINOS LITÚRGICOS
113 NC – ACHEI UM BOM AMIGO
Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador,
Dos milhares o escolhido para mim.
Ele é a Luz do mundo, o forte Mediador,
Que me purifica e guarda até o fim!
Consolador amado, meu protetor do mal,
Ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a Luz do mundo, a Estrela da Manhã,
Dos milhares, o escolhido para mim.

1 - Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 - anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade.
____________________________________________________________________
Salmos 34:9-19 (Leitura Alternada)
9 - Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10 - Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor
bem nenhum lhes faltará.
11 - Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.
12 - Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
13 - Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente.
14 - Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
15 - Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu
clamor.
16 - O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a
memória.
17 - Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
18 - Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito
oprimido.
19 - Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 11 do Breve Catecismo – Quais as obras da providência de Deus?
Resposta: As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e
poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas, e todas as ações delas.

Tu não tens ainda fé no Salvador?
Deus não ouve as tuas preces com favor?
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Queres ir andando alegre para o céu,
Ignorando todo o negro e denso véu?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.

Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei

Nele tenho firme abrigo em tentação!
Deixei por ele tudo, os ídolos queimei!
Ele faz-me puro e santo o coração!
Que o mundo me abandone, persiga o tentador,

Salmos 92:1-2 (Leitura Uníssona)

HINOS LITÚRGUCOS

Meu Jesus me guarda até da vida ao fim.
Jamais me desampara, nem me abandonará,
Se fiel e obediente aqui viver!
Está sempre ao meu lado e me protegerá,
Até quando face a face o possa ver!

194 NC – MORADA FELIZ
Com Jesus há morada feliz,
Prometida e segura nos céus.
Avistamos o lindo país,
Pela fé na Palavra de Deus.

Com Jesus, meu Salvador, morando enfim.

Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.
Com Jesus, no porvir,
Viveremos no lindo país.

209 NC - ENCORAJAMENTO

Pacientes podemos penar,
Se sofrermos por Cristo Jesus!
Pois sem culpa, sem falta ou pesar,
Viveremos no reino de luz!

Então aos céus subindo, na glória eu me verei

Medo tens que o adversário vá vencer?
Luz te falta e onde estás não podes ver?
Abre o coração, que Cristo vai entrar,
E o sol em ti raiar.
Deixa a luz do céu entrar,
Deixa o sol em ti nascer;
Abre o coração que Cristo vai entrar,
E o sol em ti nascer.

No descanso perfeito, eternal,
Desfrutando o labor que passou,
Cantaremos em tom triunfal,
Os louvores de quem nos amou.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto
mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? (Lc. 11:13)

